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A 40 éves az Öntödei Múzeum kötet megjelenését támogatták
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Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
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Alba Metall 1991 Kft., EBAKft.,

Ganz Holding Zrt., Ganz Motor Kft.,
Metalex Kft., Redex-RDX Kft.,

TP Technoplus Kft.
és a hirdetô cégek

A 150 éves épület felújításának és
az Öntödei Múzeum 40 éves évfordulójának alkalmából rendezett

ünnepi megemlékezést segítették

Ba&Co Bt., ERFI Irodaház Kft.,
K+K Vas Kft., MAGYARMET Finomöntöde Bt.,

Magyar Öntészeti Szövetség, Magyar Vas és Acélipari Egyesülés,
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

fémkohászati és öntészeti szakosztálya,
Szabó Öntészeti Kft., Varinex Kft.

„A ma öntvénye a holnap mûtárgya“ kiállításhoz
ajándékot hoztak az MMKMÖntödei Múzeumának

Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt., Alu-Block Kft., Busch RÁBAZrt.,
Caster Kft., CERTAZárgyártó, Présöntô és Szerszámkészítô Kft.,
Csabacast Könnyûfémöntöde Kft., Csaba Metál Öntödei Zrt.,
Csepel Metall Vasöntöde Kft., Csepeli Precíziós Öntöde Kft.,
CSZ Csolnoki Szerelvénygyártó Kft., Diósgyôri Öntöde Kft.,

Dr. Nándori Gyuláné, Euro Metall Kft., Eurocast Kft.,
FÉMALK Zrt., Gablovics István öntômester,

Galambos Sándor bronzöntô, Géczi Dezsô öntômester,
Gibbs Hungary Die Casting Kft., Gombos Miklós harangöntô,

Hajdú-Bihar megyei öntöttvas tárgyak gyûjtôi,
Hegyhát Metall Kft., Hofbauer Vilmos öntômester,

Intermetáll Kft., ISD Dunaferr Zrt., Kludi Szerelvények Kft.,
Kuczogi Gyula öntômester, KühneVasöntöde Kft., L-Duplex Pivó Kft.,

Lendl Zsolt, Löffler 2001 Kft., MAGYARMET Finomöntöde Bt.,
Miskolci Egyetem, Mohácsi Vasöntöde Kft., M+M Mintakészítô Kft.,

Nehézfémöntöde Zrt., Nova Hungária Kft.,
Nyeste és Nyesténé Épületveretgyártó Kft., Oktál Kft.,

Patina Öntöde Kft., PK Alumíniumöntöde Kft.,
P-Metál Kft., PO-FÉM Bt., Pornói Sándor,

QualiformAlumíniumipari Zrt., SOUFTEC Kft.,
Szegedi Öntöde Kft., TM Öntöde Kft., Takáts Zoltán kovácsmester,

Tóth Zoltán öntômester, Univermetál Kft.,
Várda Vulkán Kft., Wescast Hungary Autóipari Zrt.
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Grusswort
Wenn die Rede ist von Schweizern, die sich in Ungarn verdient gemacht haben, han-
delt es sich zumeist um offizielle Vertreter unseres Landes oder des Roten Kreuzes,
welche in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs Leben gerettet haben, ich denke
da an die Herren Lutz, Born oder Brunschweiler.

Es gibt jedoch in Ungarn auch eine Reihe von Persönlichkeiten mit Schweizer
Hintergrund, die durch ihre Weitsicht und ihr wirtschaftliches Gespür massgeblich
zur Entwicklung der Volkswirtschaft beigetragen haben.

Emile Gerbeaud ist ein solcher Name, den praktisch auch jeder ausländische To-
urist kennt. Abraham Ganz dagegen ist jedoch nur wenigen bekannt, obschon man
ihnmit Recht als einen der Väter der ungarischen Schwerindustrie bezeichnen kann.

Geboren im Kanton Zürich im Jahre 1814, spiegelt der Werdegang von Abraham
Ganz die Verhältnisse in der Schweiz jener Zeit. MeineHeimat war damals keineswegs
prosperierend ganz imGegenteil: noch nach der Jahrhundertmitte gab es Kantone und
Kommunen, die kinderreichen Familien die Emigration in ferne Kontinente mitfinan-
zierten,weil es zuhause einfach keineAussichten auf einewirtschaftlich gesicherte Exis-
tenz gab. Es gab keine Bodenschätze, das Einzige was als Grundlage zur Verfügung
stand, war der Mut, die Risikobereitschaft und das Können Einzelner.

Wie viele andere auch musste der jungeAbraham Ganz sein Glück imAusland
suchen, und es war in Pest und in Ofen (Buda) wo er schliesslich seinen Traum von
einem eigenen Unternehmen realisieren konnte. Innerhalb von wenigen Jahren ge-
lang es ihm, aus einen kleinen, handwerklichen Betrieb einen der grössten Betriebe
des Landes aufzubauen, mit Hunderten vonArbeitnehmern. Ganz brachte aber nicht
nur wirtschaftlichenAufschwung, sondern auch technologischen Fortschritt: beson-
ders mit dem Verfahren des Schalengusses für Eisenbahnräder. Schon nach wenigen
Jahren fuhren Zehntausende von Wagen in ganz Europa mit Rädern aus den
Ganz’schen Produktionsbetrieben. Sie brachten dem PatronAnerkennung im In- und
Ausland. Dazu passt, dass er auch als Arbeitgeber sehr modern dachte, dass er sich
als „Patron“ auch verantwortlich fühlte für viele soziale Belange – womit er seiner
Zeit sicher voraus war.

Die Geschichte ist nach 1867, dem Jahr des frühzeitigen Ablebens von Abraham
Ganz, der Zeit seines Lebens stolz zu seiner altenHeimat gestanden ist, mit den aus se-
iner ursprünglichen Firma entstandenenUnternehmen nicht immer freundlich umge-
gangen. Trotzdembin ich irgendwie stolz, dass es inUngarn immer nochUnternehmen
gibt, die denNamenGanz als Teil ihrer Firmenbezeichnung verwenden und an den Be-
itrag meines Landsmannes bei der Industrialisierung Ungarn erinnern. Und dass es
mitten in Buda ein Giessereimuseum gibt, das am ursprünglichen Standort und mit
Originaleinrichtungen an diesenwichtigenAbschnitt der ungarischenWirtschaftsges-
chichte erinnert, dürfte vielen Touristen nicht bewusst sein. Ich hoffe, dass in Zukunft
eine zunehmende Zahl von Besuchern sich an originalem Standort über dieses wich-
tige Kapitel der ungarischen Wirtschaftsentwicklung informieren wird.

Christian Mühlethaler
Schweizer Botschafter in Ungarn
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Köszöntô
Ha olyan svájciakról esik szó, akikMagyarországon érdemeket szereztek, legtöbbször
azokra gondolunk, akik Svájc hivatalos képviselôiként vagy a Vöröskereszt kötelé-
kében amásodik világháború befejezô szakaszában életeket mentettek – gondolok itt
a Lutz, a Born vagy a Brunschweiler nevekre.

Azonban van rajtuk kívül egy sor olyan svájci kötôdésû személy, aki elôrelátá-
sával és gazdasági érzékével jelentôsen hozzájárult a magyar nemzetgazdaság fejlô-
déséhez. Emile Gerbeaud nevét gyakorlatilag minden külföldi turista ismeri. Ganz
Ábrahámé azonban már csak kevesek számára jelent valamit, pedig joggal nevezhet-
jük a magyarországi nehézipar egyik atyjának.

Az 1814-ben Zürich kantonban született Ganz egész életútja az akkori svájci ál-
lapotokat tükrözi. Hazám ebben az idôben még korántsem volt olyan virágzó, mint
manapság – éppen ellenkezôleg. Még a XIX. század közepe után is voltak olyan kan-
tonok és községek, ahol anyagilag támogatták a sokgyerekes családok távoli konti-
nensekre való kivándorlását, mert otthon egyszerûen semmi gazdasági kilátás nem
volt a biztos megélhetésre. Ásványkincsek híján az egyetlen, ami sokak számára ren-
delkezésre állt, az egyéni bátorság, a kockázatvállalás és a tehetség volt.

Mint sokan másoknak, Ganz Ábrahámnak is külföldön kellett szerencsét pró-
bálnia, és végül Magyarországon tudta megvalósítani megálmodott saját vállalko-
zását. Néhány év alatt sikerült egy kis, kézmûves üzembôl az ország egyik
legnagyobb, több száz embert foglalkoztató gyárát felépíteni. Ganz azonban nem
csak gazdasági fellendülésben, hanem a technológiai fejlôdésben (különösen a vas-
úti kerekek kéregöntésében) is szerepet vállalt. Alig néhány év alatt már több tízezer
vasúti kocsi futott egész Európában a Ganz-gyárakban gyártott kerekeken, melyek a
tulajdonosnak is elismerést hoztak kül- és belföldön egyaránt. Itt szeretném megje-
gyezni, hogy Ganz munkaadóként is igen modernül gondolkodott, hiszen „patró-
nusként” szociális szempontból is sokféle felelôsséget vállalt, mellyel bizonyosan
megelôzte korát.

Az elsô hazáját mindig büszkén vállaló Ganz Ábrahám 1867-es korai halála után
a történelem nem bánt mindig kesztyûs kézzel az eredeti cégbôl alakult vállalatok-
kal. Ennek ellenére büszke vagyok, hogyMagyarországonmégmindig vannak olyan
vállalatok, melyek cégmegnevezésükben használják a Ganz nevet és ezzel emlékez-
tetnek honfitársamMagyarország iparosításában szerzett érdemeire. Sok turista nem
tudja, hogy Buda szívében van egy Öntödei Múzeum, mely az eredeti helyszínen és
korabeli berendezésekkel emlékeztet a magyar ipar fejlôdésének eme fontos szaka-
szára. Remélem, hogy a jövôben egyre több látogató tájékozódikmajd az eredeti hely-
színen a magyar ipar történetének eme fontos fejezetérôl.

Christian Mühlethaler
Svájc magyarországi nagykövete
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Üdvözlés
A magyar technikatörténeti emlékek megôrzése terén jelentôs állomás volt, hogy
hosszas egyeztetés után 1969 ôszén megnyílhatott az Öntödei Múzeum, amely a
mûszaki múzeumi hálózat értékes intézményeként, az országos státuszú Mûszaki
Múzeum felügyelete alatt kezdte meg mûködését.

A kiegyezést követôen a hazai ipar és közlekedés óriási fejlôdésen ment ke-
resztül. Sorra alakultak a gépgyárak és más, feldolgozóipari üzemek. Mûszaki érté-
keinket elôször az 1896-os millenniumi kiállításon láthatta a nagyközönség és e
kiállításból alakult ki és nyílt meg 1899-ben a Közlekedési Múzeum. AMagyar Mér-
nök és Építészegylet kezdeményezésére elkezdôdött a mûszaki emlékek gyûjtése is.
Sajnos a gyûjtemény az I. világháború következtében szétzilálódott: az újragyûjtés
eredményeképpen 1935-ben megnyílt az Országos Magyar Mûszaki Múzeum, de
ennek anyaga a II. világháborút megelôzôen Kassára került, ahol ma a Szlovák
Mûszaki Múzeum gyûjteményét gazdagítja.

A mûszaki értékek megóvására 1954-ben jött létre a Mûszaki Emlékeket Nyil-
vántartó és Gyûjtô csoport Szilágyi István vezetésével, s ebbôl lett 1972-ben az
OrszágosMûszaki Múzeum. Emellett a megmaradt ipari épületek, csarnokokmûem-
léki besorolást kaptak, s különféle iparágak szakmai múzeumokat hoztak létre. Elsôk
közé tartoznak a volt OMM filiáléi, az újmassai faszenes nagyolvasztó és a felsô-há-
mori kohósáfári épület, valamint Ganz Ábrahám egykori vasöntödéje.

A most 40 éve megnyitott Öntödei Múzeum legfontosabb feladata a gyárala-
pító Ganz Ábrahám (1814–1867) svájci öntômester által itt felépített vasúti kéregke-
rék-öntöde bemutatása, ami az utóbbi években kiegészült a Ganz nevét viselô ipari
birodalmat kiépítô és megszervezô Mechwart András (1834–1907) bajor gépészmér-
nök mûszaki örökségével.

Az 1969-re befejezett kialakítás után még számos feladat maradt az „utókorra”.
A pincerészt meg kellett szabadítani a törmeléktôl, hogy a kupolókemencék légbe-
fúvó rendszere bemutathatóvá váljék, fel kellett újítani a kupolótérben lévô vasszer-
kezeteket, tetôfelújításra és mûemlék jellegû kerítés felállítására is sor került.

A legújabb idôszakban fontos szakmai munka indult, elkezdôdött az állandó
kiállítás megújítása, amelynek három szakasza elkészült. Az OKM és a PM támoga-
tásával ebben az évben sikerült a lábazat kiszárítását, a homlokzatok mûemléki fel-
ügyelet mellett történô újraszínezését, a belsô térben az eddig lefedett vágányfordító
berendezés láthatóvá tételét, és a kerítésként szolgáló támfal felújítását is elvégez-
tetni. A látogatók kulturáltabb kiszolgálását szolgálja az új fogadópavilon.

Amegújítás folyamatának természetesen még nincs vége. A 40 éves évforduló
alkalmából megköszönöm amúzeummunkatársainak áldozatos munkáját és további
sikereket kívánok.

Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet
a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum fôigazgatója
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Köszöntô
Egy olyan igazi civil szervezôdés tagjai számára, mint amilyen az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület, rendkívül fontos, hogy legyen olyan fórum, le-
gyen olyan hely, ahol a közös gondolkodás, a szakmához tartozás érzése kiteljesed-
het, ahol a programok új közösségeket teremtenek.

Az Öntödei Múzeum ilyen hely. Munkatársainak figyelmessége és segítôkész-
sége, a kiállított tárgyak szépsége, színes és változatos programjaik szinte csábítják a
szakmabelieket, de úgy tapasztaljuk, az idegeneket is. Egyfajta kulturális missziót
teljesítenek azzal, hogy a nagyközönség elé tárják egy szép, de nehéz szakma évszá-
zados kincseit, s ahogy a most megnyíló kiállítás mutatja, a ma is mûködô öntödék
termékeit. Üzenet ez számunkra. Annak üzenete, hogy az alkotó ember, mindenkor
a kor színvonalának megfelelôen, csodákra képes. Olyan csodákra, amelyek beépül-
nek mindennapjainkba, sokszor nem is gondolunk rájuk. Ezért is fontos, hogy tuda-
tosuljon bennünk, mi minden készülhet öntvénybôl, mi minden köszönhetô a
mûszaki szakembereknek.

Korábban is, de egyesületi tisztségemnél fogva az utolsó tíz évben közelebbrôl
is figyelemmel kísérhettem a múzeumban folyó tevékenységet. Kiállításaik megnyi-
tói igazi népünnepélyek, sok-sok résztvevôvel, érdekes kulturális programmal, fo-
gadással. Tenni akarásukat a fenntartó minisztérium és a múzeumi szakma is
értékelte, hiszen kétszer nyertek elismerést az Év múzeuma pályázaton. Minden bi-
zonnyal ennek is köszönhetô, hogy jelentôs összegeket fordíthattak felújításra, ál-
lagmegóvásra és az állandó kiállítás megújítására.

Akiállításokmellett a múzeummindig helyt ad kisebb-nagyobb szakmai és tár-
sadalmi eseményeknek, összejöveteleknek. Legyen szó tudományos elôadásról, szak-
osztályi rendezvényrôl, akadémiai munkabizottság ülésérôl vagy éppen az
egyetemisták látogatásáról. Valóban azt a célt szolgálják, hogy ismereteket terjessze-
nek, közösségeket formáljanak.

Ezt a törekvésüket a szakma is elismeri. Mert látja az igyekezetüket és az erôfe-
szítéseiket. Nem véletlen, hogy anyagi és erkölcsi támogatásukra mindig számíthat
a múzeum közössége.

Egy ilyen jeles évfordulón mit lehet kívánni? Kívánom a szakma, a szakembe-
rek nevében, hogy ôrizzék meg a jól végzett munkába vetett hitüket. Továbbra is
gyûjtsék szakmájukmégmegmenthetô relikviáit, s tárják azt a nagyközönség elé. Mi
mindig szívesen jövünk programjaikra, örömmel tölt el bennünket az egyre szépülô,
kívül-belül megújuló környezet. Munkájukhoz további sikereket kívánok!

Jó szerencsét!

Dr. Tolnay Lajos
az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület elnöke
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40 éve a köz szolgálatában

E kiadvány lapozgatásakor talán sokaknak ismerôsnek tûnnek majd mondatok, me-
lyeket valaha már olvasott. Nincs ezenmit csodálkozni, hiszen egy intézmény életére
visszapillantó könyvecske összeállításakor óhatatlanul ismétlôdnek a kezdetekrôl
szóló tények, s az elmúlt idôszak egy-egy összefoglalójában már leírt beszámolók.

Így van ez a fôváros szívében mûködô Öntödei Múzeum esetében is. Mindig
akad azonban olyan olvasó, aki nem
tartozik a múzeum népes baráti köré-
hez, vagy – ahogyan ezt a közelben
lakók közül is sokan bevallják –, ez
idáig közömbösen haladtak el az egy-
kori Víziváros jellegzetes, fûrészfogas
tetejû épülete mellett. Nekik is szántuk
ezt az emlékkötetet abban a remény-
ben, hogy a visszatekintés felkelti ben-
nük az érdeklôdést, s a jövôbeni
programokonmár ôket is üdvözölhet-
jük.

Most, a 40. évfordulón külön öröm, hogy az ipari mûemlékként megôrzött egy-
kori Ganz-törzsgyári öntödében mûködô múzeum jubileumi ünnepségét a külsôleg
teljesen megújult épületben tarthatjuk meg.

Amúzeumi gondolattól a megnyitóig
Az Öntödei Múzeum létrehozásának gondolata a magyar kohászat múltjának kutatá-
sára, az eredmények rendszerezésére, és a még fellelhetô emlékhelyek megmentésére
1956-ban alakult társadalmi szervezôdés, a Kohászati Történeti Bizottság elsô tervei kö-
zött szerepelt. Valósággá csak akkor vált, amikor e bizottság titkára, egy szinte meg-
szállottan elhivatott ember, Kiszely Gyula (1911–1997), a mai szóhasználattal mondva
menedzselte a Ganz Ábrahám által épített gyár, ezen belül a kéregkerék-öntöde múze-
ummá alakítását. 1964-ben, a termelés végleges leállítása elôtti utolsó idôkben az Öntö-

dei Vállalat 2/1. sz. egységekéntmûködô zajos,
poros üzemet városrendészeti okokból akarták
lebontani, helyére bölcsôde építését tervezték.

Az öntöde története a 19. század köze-
pére nyúlik vissza. 150 éve, 1858–62 között
építette fel ezen a területen gyárát a svájci szü-
letésû, világlátott öntômester, Ganz Ábrahám,
aki a reformkorban Széchenyi István hívására
jött hazánkba, s itt tudásával, szorgalmával,
23 évi megfeszített munkával megalapozta a
halála után felvirágzó, Ganz márkanévvel
jegyzett ipari birodalmat.

AGanz-kéregöntödérôl készült rajz, 1867

Az öntöde udvara a lebontás elôtt
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A hazai viszonylatban ma már
egyedülálló, 19. századi fa tetôszer-
kezetû csarnok építéstörténetét, s
2008–2009-ben történt felújítását kö-
tetünkben Rainer Péter írásából is-
merhetik meg. A múzeum 1964-es
megalapításának, az épület ipari
mûemlékké nyilvánításának, a terve-
zés és építkezés öt kemény évének
mozzanatait pedig a múzeum fôbb
eseményeit összefoglaló fejezetben
olvashatják el. Bár ezek a röviden
leírt tények nem adhatják vissza azt a
fáradhatatlan ügyszeretetet, amellyel
Kiszely Gyula kidolgozta az elsô ki-
állítás forgatókönyvét, majd az ügy
mellé állított a mûvelôdésügy szak-
embereitôl kezdve a kohászat és az
öntészet akkori felsôbb vezetôin ke-
resztül az akadémiai kutatókon át a
munkásokig mindenkit; s azt a meg-
elégedettséget, amivel 1969. szep-
tember 24-én büszkén állhatott a
megjelent vendégek elé, és mutat-
hatta be Európa elsô olyan országos
gyûjtôkörrel rendelkezô öntészeti
szakmúzeumát, amely egy eredeti berendezéseit ôrzô öntödei csarnokban tárja a kö-
zönség elé az ország öntészetének emlékeit.

Kiszely Gyula elévülhetetlen érdeme, hogy nem bontották le a magyar ipar
egyik legjelentôsebb birodalmának bölcsôjét. Amúzeum sorsát az alapítástól a szívén
viselte, s ha kellett, késôbb is cselekedett megmentése és mûködtetése érdekében egé-
szen 1997-ben bekövetkezett haláláig. A hálás utódok nevében 2004. december 7-én,
a múzeum bejáratánál avattuk fel emléktábláját.

Mit mutat be az Öntödei Múzeum?
Az öntöde szóról az embereknek általában a füstös, fekete homokkal borított mûhe-
lyek, üzemek jutnak eszükbe, ahol huzatos csarnokokban verejtékezô munkások
forró fémet öntenek a formákba. Mi lehet egy ilyen szakmában szép? Mit ôrizhet és
mit mutathat be a múzeuma?

Az épület már kívülrôl nézve is szemet gyönyörködtetô látvány. Amellette el-
haladót kíváncsivá teszi, ugyan mit rejt ez a megkapó külsejû épület, s mi lehet az a
tetôbôl kiemelkedô két óriási vaskémény?

Aki betér a múzeumba, egy 19. század közepi vasöntöde egyszintes, nagy bel-
magasságú osztatlan terében találja magát. A ferde tetôk függôleges ablaksorain

Kiszely Gyula a kiürített öntôcsarnokban, 1965-ben

1969. szeptember 24. Káli Lajos LKM igazgató vágja át a megnyitást
szimbolizáló szalagot. Jobb oldalon Kiszely Gyula és ifj. Kiszely
Gyula, a háttérben dr. Verô József, az OMBKE alelnöke látható
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besütô nap szinte az egész teret bera-
gyogja, ahogyan a Vasárnapi Újság
tudósítója írta 1862-ben: „saját-
szerûen készült tetôje által felülrôl
nyeri a minden irányba egyformán
szolgáló világosságot”. A fa tetôszer-
kezet nagy keresztgerendáit Y-for-
májú oszlopok támasztják alá. A
mûemlékként ôrzött olvasztókemen-
cék, az alulról megvilágított vágány-
fordító, az öntôüstök, az öntésre kész
formák a forgódaruk alatt mind-

mind azt a benyomást erôsítik, hogy szinte egy most is mûködô vasöntödébe csöp-
pent az ember.

Aki megtekinti a kéregkerék-öntöde eredeti állapotában megôrzött technoló-
giai eszközeit, végignézi a kiállított tárgyakat, meghallgatja munkatársaink szakma-
szeretettôl átitatott magyarázatait, egészen biztosanmegérti, hogy az öntészet nehéz,
de ugyanakkor szép szakma is. Világossá válik számára, hogy egy öntött tárgyban az
alkotó ember mennyi tudása, tapasztalata testesül meg. Hiszen a legegyszerûbb ház-
tartási vagy közszükségleti öntvény elkészítéséhez is valakinek fel kell hozni a föld
mélyébôl az ércet, azt kohósítani kell, majd a fémet vagy az ötvözetet az öntödében
újra meg kell olvasztani, és egy olyan formába kell önteni, amely a konstruktôr által
megszerkesztett tárgy negatívja. Nem mindegy persze, hogyan készül el ez a forma.
Kialakításához az öntvény alakjának és a folyékony fém bevezetését biztosító beöm-
lôrendszernek megfelelô pozitív mintát kell készíteni. Ez a mintakészítô dolga, az ô
szakértelmére, finom kezére, s nem utolsósorban térlátására van hozzá szükség.

Talán ennyi is elegendô, hogy belássuk, az Öntödei Múzeumban milyen szem-
léletesen lehet bemutatni azt a csodát, ahogyan a megolvasztott fémbôl adott funk-
ciónak megfelelô tárgy születik.

Amúzeum elrendezése
Amúzeum belsô terében 1 300 m2 áll rendelkezésre a tárgyak bemutatásra. Ebbôl 700
m2-t és a pincét foglalják el a Ganz-törzsgyári öntöde eredeti berendezései, a fenn-
maradó területen az épület falai között egykor dolgozó két emblematikus személyi-
ség, Ganz Ábrahám és Mechwart András emlékkiállítása, a magyar öntészet múltját
bemutató tárlatok, a technológiai bemutató és a múzeumpedagógiai foglalkozáshoz
kialakított „játszósarok” kapott helyet.

Az idôszaki kiállításokat a bejárattal szembeni térben, vagy a csigalépcsônmeg-
közelíthetô galérián helyezzük el.

Az épületet körülvevô parkban nagyméretû öntvények szabadtéri kiállítása és
a kohász−öntész panteon tekinthetô meg. Tavasztól a tél beálltáig a kihelyezett ön-
töttvas padokon pihenhet meg a látogató.

A 2009-es felújítás során korszerû, esztétikus, fémvázas üveg fogadóegység lé-
tesült a bejárat mellett, amely az információs pult, a pénztárfülke, a múzeumi bolt, va-

Az öntôcsarnok belsô tere, 2009
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lamint a látogatók csomagjainak ôrzését szolgáló funkciót egyesíti.
Mozgáskorlátozott és babakocsis látogatók részére az emeleti szinten levô kiál-

lítások megközelítésére felvonó áll rendelkezésre, s a mellékhelyiségek is az ô speci-
ális igényeiknek megfelelôen vannak kialakítva.

A tárgyalóterem és egyben adattár az irodai blokk földszintjén, a titkárság és az
igazgatói szoba, a könyvtár, valamint a muzeológusi szoba és a folyóirat-tároló az
emeleten található. A tárgyalóteremben 30–40 fôs hallgatóságot tudunk kényelme-
sen leültetni, ha nincs nagyon hideg, akkor a kiállítási csarnokban is van lehetôség
rendezvényeket tartani.

A tájékozódást a hátsó borító belsô oldalán megjelenített térkép segíti.

Az Öntödei Múzeum kiállításai
Ganz Ábrahám élete és munkássága

Agyár alapítója, Ganz Ábrahám 1814-ben szü-
letett Svájcban. 1841-ben jött Pestre, és 1845. ja-
nuár 24-én kapta meg a budai tanács
engedélyét, hogy valahol a mostani múzeum
környékén megvásárolt telken „ércz- és vas-
öntödét” létesítsen. 1853-ban kezdte meg a ké-
regöntésû vasúti kerekek gyártását, eljárását
1854-ben szabadalmaztatta. Megszaporodott
rendelései miatt 1858-ban új gyár építésébe fo-
gott, s a Vasárnapi Újság híradása nyomán
tudjuk, hogy 1862-ben már itt folyt a termelés.
Tulajdonképpen ez az épületrész lett az Öntö-
dei Múzeum.

A vasöntvényeket általában homokból
készült formákba öntik. Azokon a felületeken,
ahol kopásálló kérget akarnak létrehozni – pl.
a vasúti kerekek sínnel érintkezô futófelületén,
vagy az ôrlôhengerek palástján –, a formába jó
hûtôképességû vasbetétet (kokillát) tesznek,
amelyet megfelelô mázzal vonnak be, így öntéskor a folyékony vas nem tapad hozzá.
Ganz ezzel a módszerrel öntötte vasúti kerekeit, s találmányának újdonságértéke a
bevonásra használt antimontartalmú mázban rejlett, aminek hatására 5–10 mm vas-
tag, rendkívül kemény, kopásálló réteg alakult ki a „kokillával” érintkezô öntvény-
felületen. 1859-tôl sínkeresztezések és váltók kéregöntésû csúcsbetétjeinek és
gépöntvényeknek a gyártását is elkezdte.

23 év alatt kis öntödéjébôl szorgos munkája, vállalkozásai révén az ország egyik
legjelentôsebb gyárát építette fel. Amunkások száma több mint tízszeresére, az önt-
vénytermelés több mint 15-szörösére nôtt, aktív vagyona halálakor 2,5 millió forin-
tot tett ki. Kéregöntésû termékei európai hírnevet szereztek számára, hét ország 59
vasúttársasága használta ôket. Számos kitüntetést érdemelt ki, Buda díszpolgárává
választották.

Ganz Ábrahám képe a Hajnal Albumból, 1866.
Marastoni József kônyomata
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Sikerei csúcsán, nem sokkal a 100 000. kerék leöntése után tragikus körülmé-
nyek között hunyt el 1867. december 15-én. Életmûvét a cégben már 1859 óta vele
együtt tevékenykedô Mechwart András folytatta.

Mechwart András emlékezete

Mechwart András 1834-ben született Bajoror-
szágban. 1859-tôl dolgozott Ganz budai öntö-
déjében, vagyis múzeumunk falai között.
1867-tôl vette át a gépgyárral, majd a villamos
berendezéseket és hajókat elôállító gyárakkal,
valamint az 1880-ban megvásárolt vagon-
gyárral bôvült részvénytársaság irányítását.
Irodája mindvégig a törzsgyárban mûködött.
(1880-tól nevezték a budai telephelyet „törzs-
gyárnak”.)

40 évig dolgozott a Ganz és Társa Rész-
vénytársaság kötelékében, 1874-tôl 24 éven át
a részvénytársaság vezérigazgatója volt. Nem
csak a malomipari ôrlôberendezések porce-
lánhengereinek kéregöntésû öntöttvas henge-
rekkel való felváltása fûzôdik nevéhez, de új
hengermeghajtó és -összeszorító szerkezetet is
alkotott, a hengerek csiszolására és rovátkolá-
sára gépet konstruált. 27 találmányt dolgozott
ki. A törzsgyári öntödében ma is látható Grif-
fin-féle olvasztómû, a két feketére festett, a
tetôt is áttörô kupolókemence is az ô ideje
alatt, 1897-ben épült.

Zseniális menedzser volt, a legtehetsége-
sebb mérnököket alkalmazta fejlesztôként. A
Ganz Rt. munkatársai voltak a transzformátor
feltalálói, Déri Miksa (1834–1938), Bláthy Ottó
(1860–1939), Zipernowsky Károly (1853–1942) és
a kitûnô gépészmérnök, Bánki Donát
(1859–1922). Ô alkalmazta Kandó Kálmánt
(1869–1931) is, a világ elsô nagytávolságú vil-
lamos vasútjának a megalkotóját (1899–1902,
Valtellina vasút). Mechwart nyugdíjazása
után is segítette a céget, találmányai fejleszté-
sén dolgozott. 1907-ben Budapesten hunyt el.

Mechwart Andrásról készült litográfia,
1890-es évek

Mechwart-féle malomipari hengerszék
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Az itt felejtett öntöde – „Kupoló-túra”

A Ganz-törzsgyári kéregkerék-öntöde mûködését az utolsó munkanapon, a Knoll
Ágoston rendezésében forgatott Itt felejtették c. dokumentumfilm segítségével egy
ún. „Kupoló-túra” keretében mutatjuk be. (Kupolókemencének nevezik ezt a fajta
vasolvasztó kemencét.) A látogatók a pincében megtekinthetik az égést tápláló le-
vegô befúvásához használt gépeket, a talajszinten az adag-elôkészítést, a félemeleten
a salakolópódiumot, az emeleten pedig a felvonót, valamint a nyersvas, az öntvény-
töredék, a koksz és a salakképzô adagolását a kemencébe. Az épületen belül a vas-
csapolás és eszközei, a forgódaruk alatt pedig 12 lépésben a kéregkerék formázása és
öntése tanulmányozható.

Öntés és formázás a forgódaruk alatt Adagolás a kupolókemencébe

A csapolónyílás kibontása

Knoll Ágoston dokumentumfilmjének kockái, 1964

Öntés
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Öntészettörténeti kiállítások
Fémöntészeti emlékeink

Színesfémöntészeti emlékeink a leg-
régebbiek, megelôzik a vasalapú fé-
mekét. A réz- és bronzkori leletek a
hazánk területén élô régi népek fejlett
öntôtechnikájáról tanúskodnak. Kö-
zépkori emlékeink között a szobrok,
a harangok, a keresztelômedencék és
az ágyúk érdemelnek figyelmet. Az
újkori emlékek már a nagyüzemi szí-
nes- és könnyûfémöntészet területé-
rôl származnak.

Vas- és acélöntészetünk
A vas- és acélöntészeti kiállítás a leg-
régebbi, 17. századi táblaöntési emlé-
kektôl kezdve a 19. század során
felfutó magyar vasöntészet emlékeit
mutatja be. A gépgyártás által igé-
nyelt sok-sok alkatrészen túl az öntö-
dék kereskedelmi öntvényt, építészeti
elemeket, háztartási eszközöket és
dísztárgyakat is gyártottak.Amagyar
acélöntészet többmint 125 éves múlt-
jából megmentett kincsekre nemcsak
a diósgyôri öntôk lehetnek büszkék,

hanemmindenki, aki a technikatörténeti emlékeket ugyanúgy a nemzeti kultúra örök-
ségének tekinti, mint a képzô- vagy az iparmûvészet tárgyait. Aközelmúlt pontosön-
tészeti acélöntvényei a gyakorlatilag készre öntött precíziós alkatrészek.

Az öntöttvasmûvesség virágkora
Ez a kiállításrész a 19. sz. közepétôl
az 1920–30-as évekig tartó korszak
iparmûvészeti szempontból is rangos
relikviáit mutatja be. Filigrán
kisplasztikák, íróasztali díszek, bá-
nyászati és kohászati emléktárgyak,
csipkefinomságú áttört tányérok, s az
európai rangú munkácsi vasgyár fi-
nomöntödéibôl kikerült dísztárgyak
az ebben a korszakban alkotó minta-
készítô és öntômesterek keze munká-
ját dicsérik. Itt kaptak helyet a

történelmi Magyarország öntödéibôl származó csodaszép öntöttvas kályhák is.

Legrégebbi vasöntészeti emlékeink a sírtáblák

19. századi öntöttvas kályhák

Részlet a fémöntészeti kiállításról
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A vas öltöztette fel a várost
Ez a kiállítási rész a millenniumi idô-
ket idézi, amikor a nagyvárosok épü-
leteinek, utcáinak képét öntöttvas
kandeláberek, falikarok, utcabútorok,
kútfejek, kerékvetôk, faveremrácsok
tették karakteressé. Az épületeken
belüli alkalmazás szép példája az
egykori Ganz Villamossági Gyár ta-
nonciskolájából származó öntöttvas
csigalépcsô, s a hozzá kapcsolódó, a
korabeli bérházak lépcsô- és korláte-
lemeibôl szerkesztett galéria.

Ez mind öntvény! – technológiai bemutató
A szakma technikai fogásait, eszkö-
zeit, régi vizsgálóberendezéseit fog-
lalja össze az öntészeti technológiai
bemutató. A kézi és gépi formázási
módok, a minimális utólagos meg-
munkálást igénylô precíziós öntvé-
nyek, a dísztárgyak és ékszerek
formázási bemutatója, az öntvényt is
tartalmazó sok-sok hétköznapi tárgy
mind arra hívja fel a figyelmet, hogy
az öntészet termékei környezetünk
minden területén megjelennek s nél-
külözhetetlenek.

Öntômesterré fogadunk! – foglalkoztató sarok
Homokformázási és gipszöntési gya-
korlat lebonyolítására alkalmas mun-
kahelyet alakítottunk ki, ahol
múzeumpedagógiai foglalkozás ke-
retében 10–14 éves gyermekek önté-
szeti alapismereteket szerezhetnek
tapasztalt, öntödékbôl nyugdíjba vo-
nult tárlatvezetôink segítségével. Já-
tékos munkafüzet segíti a
foglalkozást. A kohász védôöltözetet
felöltô gyermekekrôl az öntôüstök
mellett fényképet készítünk, s ne-

vükre „Öntômesteri oklevelet” is kiállítunk. A legügyesebb kismesterek ajándéksap-
kát kapnak. A gyerekek így közelebb kerülnek egy nehéz ipari szakmához,
megszeretik az alkotómunkát.

Részlet a technológiai bemutatóból

A kisiskolások a formázást figyelik

Az emeletre felérkezô csigalépcsô és a galéria részlete
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Szabadtéri kiállítás
A múzeumot körülvevô parkban a
budapesti lóvasút Ganz-törzsgyár-
ban gyártott utolsó kerékpárja, egy
Diósgyôrben öntött, Pelton-rend-
szerû vízturbinakerék, agyagkeverô
koller, Dernôrôl (ma Drnava, SK)
származó öntöttvas határoszlop, és a
parkmegvilágítására szolgáló, erede-
tileg Budapest közvilágításánál alkal-
mazott kandeláberoszlopok kaptak
helyet. A déli oldalon folyami hajók
propellerje, horgonya, csille- és
vagonkerékpár látható.

Kohász panteon
Amúzeum keleti oldalán az OrszágosMagyar
Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE)
támogatásával kialakított panteonban a ma-
gyar kohászat és öntészet neves személyisége-
inek (Fazola Henrik, Rombauer Tivadar, Gábor
Áron, Ganz Ábrahám, Péch Antal, Kerpely Antal,
Técsey Ferenc, Katona Lajos, z. Zorkóczy Samu,
Jakóby László ésNándori Gyula)mellszobrai so-
rakoznak. Velük szemben a II. világháborúban
elpusztult Mechwart-emlékmû megmaradt
mellékalakja, „Az öntô” bronzszobor állít em-
léket a magyar öntômunkásoknak.

Tárgyi és adattári gyûjteményünkrôl,
valamint könyvtárunkról kötetünk más cik-
keiben szólunk.

Rövid múzeumtörténet
Megalakulásakor a múzeum − az ebben az idôszakban alapított más iparági szak-
múzeumokhoz hasonlóan −, az ipari szaktárca egyik nagyvállalatának fenntartásá-
ban kezdett el mûködni. A diósgyôr-vasgyári székhelyû Lenin Kohászati Mûvek
1949-ben alapította, s 1960-ban nyitotta meg a Központi Kohászati Múzeumot, ennek
lett fiókintézménye az Öntödei Múzeum. 1992-ig itt mûködött az LKM budapesti ke-
reskedelmi kirendeltsége is az emeleti irodákban.

Az 1980-as évek végén a kohászat közismert recessziója miatt a fenntartó LKM
válságos gazdasági helyzetbe került. Az öntödék leállítása is mindennapossá vált, s
hirtelen elveszett a múzeumot támogató ipari háttér. Az épület állagán is ekkorra le-
hetett észlelni, hogy az évek óta halogatott nagyobb felújítás elmaradása milyen sú-

Az 1913-as Mechwart-emlékmû részlete.
Stróbl Alajos mûve

Nagy méretû öntvények a parkban
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lyos károkat okozott. Az állandósult
beázások megrongálták a fa tartó-
és tetôszerkezetet, már-már életve-
szélyessé vált az épület, félô volt,
hogy az elöregedett ablakok bezu-
hannak a kiállítási térbe.

1992-ben, a veszélyeztetett
ipari szakmúzeumok közé sorolva,
a Mûvelôdési és Közoktatási Mi-
nisztérium Technikatörténeti és
Mûtárgyvédelmi Kuratóriuma –
élén Kiss László elnökkel – költség-
vetési keretbôl juttatott pénzt a
legégetôbb karbantartási munkála-
tokra. A felújítások alatt néhány hó-
napig nem is volt látogatható a
múzeum, s ez a késôbbiekre is ha-
tással volt. A felújítási munka és az
épületen belüli költözködés teljesen
szétzilálta a könyvtárat és a
mûtárgyállományt, ezért ezek
rendbe hozatala is esedékessé vált.

Az igazi veszélyhelyzetet a
rendszerváltás kezdeti jogszabályi
bizonytalanságai idézték elô. Az
LKM utódvállalata, a DIMAG Rt.
csôdbe jutott. Felszámolása során
1994-ben a Központi Kohászati Mú-
zeum felsôhámori központi épületé-
vel, ill. az újmassai faszenes nagyolvasztóval együtt eladásra hirdettékmeg azÖntödei
Múzeumot is. Ekkor ismét Kiszely Gyula fáradhatatlan ügybuzgalma nyomán az Or-
szágos Mûszaki Múzeum (OMM), a mûemlékvédôk, az OMBKE és Ráday Mihály or-
szággyûlési képviselô közös fellépésének eredményeként sikerült átvészelni a nehéz
idôket, s az ország megôrizhette ezeket a páratlan értékû technikatörténeti gyûjtemé-
nyeket.

1994 októberétôl a mûvelôdési tárca vállalta a fenntartást, s az OMM filiáléja-
ként, szakmai önállóságot biztosítva, az alapításkor kitûzött céloknak megfelelôen
tovább mûködhetett mindkét múzeum. 1996 januárjától személyi juttatásaira, fenn-
tartására és mûködtetésére a kulturális tárca elkülönítetten utalt költségvetési pénzt,
s ennek kezelésével az anyamúzeumot bízta meg.

2009 elején az OMM és a Közlekedési Múzeum integrációja révén mindkét mú-
zeum, fiókintézményi státuszát megtartva, a Magyar Mûszaki és Közlekedési Mú-
zeum filiáléja lett.

Az alapítástól, 1964. május 15-tôl 1970. december 20-ig Kiszely Gyula volt az
Öntödei Múzeum elsô igazgatója. 1970. december 21.–1973. december 31. között ifj.
Kiszely Gyula, 1974. január 1-jétôl 1980. december 31-ig Dévay Zoltán, ezután pedig

ANépszabadságban 1994. március 31-én megjelent hirdetés
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1981. március 31-ig Egyed László volt az igazgató. 1981 és 1982 márciusa között be-
töltetlen volt a poszt, majd 1982 tavaszától 1996 májusáig Tatár Sándor vezette az in-
tézményt. Azóta másfél évig megbízás alapján, majd 1998. május 1-jétôl pályázati
úton történt kinevezéssel dr. Lengyelné Kiss Katalin okl. kohómérnök vezeti az intéz-
ményt, aki 1994 ôszén közmûvelôdési munkatársként kezdett itt dolgozni.

Az alapítástól eltelt 45 esztendô alatt, illetve a múzeum megnyitásától eltelt 40
évben az Öntödei Múzeum sok rangos eseménynek adott helyet. A fontosabbakat
idôrendben, egy külön fejezetben is összefoglaltuk.

Az elsô három évtized
A múzeum mindenkori vezetôi és
munkatársai mindent megtettek
annak érdekében, hogy az országos
gyûjtôkörû szakmúzeumi köteles-
ségüknek eleget tegyenek. A mú-
zeum volt az öntészeti szakma
történeti kutatásainak mûhelye. Fel-
adatának tekintette a feltárt ered-
ményeknek a nagyközönség, s
különösen az ifjúság részére történô
bemutatását, a szakmai körök ön-
becsülésének és összetartozásának
erôsítését. Sajnos a kiterjedtebb
gyûjtô, feldolgozó, és az eredmé-

nyeket nyilvánosságra hozó irodalmi munkássághoz sohasem volt meg az ele-
gendô szakszemélyzet.

A szakirodalmi kutatásokban segítséget jelentett, hogy 1973-ban megalakult az
OMBKE öntödei szakosztálya keretében az öntészettörténeti és múzeumi szakcso-
port. Kiszely Gyula, majdMikus Károlyné és Szántai Lajos voltak az elnökei, 2007 óta
Mikus Károlyné örökös tiszteletbeli elnökmellettÓnodiné Kozma Erzsébet a vezetô. A
szakcsoport tagjainak kutatásairól többmint 200 történeti tanulmány, szakági és vál-
lalati történeti munka látott napvilágot. Sajnos, az utóbbi évtizedben már csak néhá-
nyan folytatták lelkesen az irodalmi kutatásokat, közülük dr. Pilissy Lajost és Kovács
Lászlót kell kiemelnünk.Amúzeummunkatársainak és ennek a kutatói körnek a pub-
likációit is külön fejezetben ismertetjük.

Áttekintve az elsô harminc év krónikáját, megállapítható, hogy fôleg az OMBKE
segítségével az 1980-as évek közepéig élénk közmûvelôdési munka folyt a múze-
umban. Összeállítottuk a múzeummal kapcsolatos híradások és közlemények listá-
ját is, amely arról tanúskodik, hogyan törekedett az intézmény a szakma és a
nagyközönség figyelmét magára és tevékenységére irányítani.

Fontosak voltak a múzeumi hónap keretében megnyitott idôszaki kiállítások, a
vásárosnaményi és a rozsnyói múzeum vendégszereplése, egy-egy részterület, mint
pl. a hajózás vagy a harangok öntészetét bemutató tárlat.

Két esetben itt rendezték meg az öntôszakmunkás-verseny döntôjét, de tartottak
elôadássorozatot a fiatal öntômérnökök és a mintakészítôk is. Apanteonhoz kapcsoló-
dóan megemlékezések, emlékülések voltak. Különbözô stúdiók több filmet forgattak

AHarangvariációk kiállítást dr. Horváth Lajos szakosztályelnök
nyitotta meg 1987-ben. Bal oldalon Jeney Tibor iparmûvész, jobbra

Tatár Sándor múzeumigazgató áll
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Ganz életérôl, ill. a múzeumi tárgyak-
hoz kapcsolható témákról. Kiemel-
kedô esemény volt, amikor 1978-ban a
45. nemzetközi öntôkongresszus 900
résztvevôje, 1980-ban pedigGanz szü-
lôvárosának (Embrach) delegációja lá-
togatott el a múzeumba.

A 80-as évek végén a bizonyta-
lan gazdasági helyzet miatt meg-
csappant a rendezvények száma,
nem is dolgozott a múzeumvezetô
mellett teljes munkaidejû munkatárs,
s a legfôbb feladat az épület állag-
megóvása lett.

A kultúrtárca védôszárnyai alatt visszatér az élet a múzeumba

Az OMM-hez csatolva 1995 elejétôl kezdve megpróbáltuk a múzeumot újra bekap-
csolni az ország kulturális vérkeringésébe. Két fô célt tûztünk ki: újra kiépíteni a kap-
csolatot az öntô szakmával, mintegy szakmai klubként, otthonként teret adni
rendezvényeiknek, másrészt újra bekerülni a köztudatba, hogy minél több ember, s
fôleg fiatal ismerhesse meg mûszaki kultúránk itt ôrzött értékeit. Törekvéseinket az
OMM mindenkori vezetôi, dr. Vámos Éva fôigazgató, dr. Bencze Géza fôigazgató-he-
lyettes, majdmegbízott fôigazgató, Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet fôigazgató és Ber-
táné dr. Varga Judit mb. fôigazgató, valamint Balázs Imréné és Sallai László gazdasági
vezetôk mindvégig támogatták. Ugyanezt mondhatjuk el a 2009 elejétôl fennálló új
intézmény vezetôirôl is, élükön Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet fôigazgató
asszonnyal.

A rendszerváltás után a vasöntészet a harmadára zsugorodott, a fémöntödék
jórészt külföldi tulajdonba kerültek. Az OMBKE öntészeti szakosztályával, a Magyar
Öntészeti Szövetséggel (MÖSz) együtt sikerült újból kiépíteni a szoros együttmûkö-
dést a már privatizált öntödék vezetôivel. Az itt tevékenykedô kollégák biztosították
mindig is azt a társadalmi hátteret, amelyre minden hozzánk hasonló mûszaki mú-
zeumnak nagy szüksége van. Ôket érdekli legjobban saját szakmájuk múltja, ôk iga-
zíthatnak el legszakszerûbben technológiai kérdésekben, ôk tudnak segítséget adni
a tárgyi és írásos emlékek begyûjtésében, s az ô szakmaszeretetük segíthet egy-egy ki-
állításhoz támogatókat, társadalmi munkásokat, önkéntes szervezôket találni.

1995-ben már szakmai bemutató kiállítást rendeztünk velük, 1996-tól pedig a
budapesti öntôk csoportja havonta tanácstermünkben tartotta összejövetelét. Segít-
ségükkel rendbe hoztuk konyhai helyiségünket, felújítottuk tanácstermünket, új vit-
rineket és tárolószekrényeket készíttettünk. Bekapcsolódtak a harangtörténeti
kutatásokba, a vasöntészet történetének és emlékeinek gyûjtésébe is. Segítettek szak-
könyvtárunk rendbetételében, az archívum és az adattár költöztetésében.

1996 elejétôlHuszics György nyugdíjas kohásztechnikus mûszaki vezetôként, az
év közepétôl pedig Kovács László nyugdíjas kohómérnök könyvtárosként segítette
munkánkat.

Ganz szülôvárosának delegációja 1980 októberében
tett látogatást a múzeumban
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Amillecentenáriumot „Vasöntészeti emlékek amúlt század végérôl (1880–1914)”
c. kiállítás rendezésével köszöntöttük. ANemzeti Kulturális Alap (NKA) és harminc
kisebb-nagyobb, öntészettel foglalkozó cég anyagi támogatását szereztük meg az ösz-
szeállításához. Öröm volt látni azt az igyekezetet, ahogyan kollégáink segítettek a tab-
lók díszítésében, a kandeláberoszlopok festésében, vagy akár a megnyitó ünnepi
italának, a krampampulinak az elkészítésében. Önzetlenül segített Pusztai Lászlómûvé-
szettörténész,Wild Lászlómûemlékvédelmi szakmérnök,Duráczky Zoltánmûszaki igaz-
gató és Németh János fômérnök, a Kandeláber Rt. munkatársai, a Patina Kft. Jagicza
István igazgatóval az élen. Két évig állt a kiállítás, lebontását követôen sok szép építé-
szeti öntvény véglegesen gyûjteményünket gyarapította. Ekkor került múzeumunkba
az a 22 tagból álló öntöttvas csigalépcsô, amely az egykori Ganz Villamossági Gyár ta-
nonciskolájából származik. Megmentéséért köszönet illeti Tátrai József fômérnököt.

Öntödei Múzeumi Füzetek néven 1996-ban periodikát indítottunk publikálatlan
öntészettörténeti kutatások megjelentetésére, s elôadásokkal, iskolák megkeresésé-
vel toboroztuk a látogatókat. Megnôtt az érdeklôdés a múzeum iránt. AKossuth Szö-
vetség, a Hulladékhasznosítók Egyesülete és más múzeumok baráti körei tartották
nálunk rendezvényeiket.

Eddig elhanyagoltabb témák
kutatásába fogtunk bele, így kezdtük
el a színesfémöntészet és az öntött-
vasmûvesség értékeit kibontani s a
nagyközönség elé tárni.

1997-ben három közönségcsalo-
gató idôszaki kiállítást rendeztünk,
ipari építészeti fotókiállítást,
éremmûvészeti tárlatot és ólomka-
tona-bemutatót. Ekkor szerveztük
meg az elsô harangtörténeti ankétot
is. (A harangokkal kapcsolatos kuta-
tásokról, a rendszeressé vált konfe-

renciákról Schudich Anna beszámolójában olvashatnak részletesebben.)
Bekapcsolódtunk a Magyar Múzeumi Egyesület munkájába, szerepeltünk az elsô
Múzeumi Majálison, a Múzeumi Kávéház rendezvényein, helyet adtunk a pályael-
hagyó kohómérnökök találkozójának, szép ünnepséget tartottunk a Gábor Áron-féle
ágyúmásolat felavatása kapcsán. Meghívtuk a mûvészi öntöttvas tárgyak gyûjtôit, a
budapesti városvédôket, nyugdíjas klubokat és az idegenvezetôket.

Közben nem mulasztottuk el, hogy a mûvelôdési tárca, az NKA, a Budapest
Bank, a fôvárosi és a helyi önkormányzat által kiírt pályázatokon induljunk. 1997-
ben nyolc, 1998-ban tíz nyertes pályázatunk volt, 1999-ben hat pályamunkánkat fo-
gadták el. Így sikerült a tanácsterem korszerûsítését, a mozgáskorlátozottak számára
is használható mellékhelyiségek kialakítását, a riasztórendszer kiépítését, az ide-
gennyelvû tájékoztató rendszer kialakítását, az öntöttvas csigalépcsô felállítását, az
egyik tetôtéri vápacsatorna cseréjét, a korszerûbb nyílászáró szerkezetek beépítését,
az archívumi anyag tárolására alkalmas szekrények és új vitrinek készíttetését meg-
oldanunk. A rendezvényekhez, kiállításokhoz is kértünk és kaptunk támogatást.

Az ágyú felállításán buzgólkodó csapat: Cserszky Lajos, Ebedli Gyula,
Poteczin Imre és munkatársai, valamint Huszics György
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1997 ôszétôl a pályázatok elkészítésében és a rendezvények szervezésében nagy
segítséget jelentett Hajnal Jánosné külsô munkatárs bekapcsolódása.

Az 1998-ban rendezett „XIX. századi magyar öntöttvasmûvesség” c. kiállítá-
sunk a korszak kereskedelmi öntvénygyártásnak azokat a mûvészi igénnyel meg-
formált darabjait vonultatta föl, amelyek a történelmiMagyarország –mamár jórészt
határainkon kívül esô területénmûködô – egykori vasöntödéiben készültek.ASzent-
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal egyeztetve egy napon nyitottunk kiállítást
„Az öntöttvas dicsérete” jegyében. Sabján Tibor rendezô Szentendrén az öntöttvas ta-
karéktûzhelyekre és az egyszerûbb kályhákra irányította a figyelmet, nálunk pedig
az ezeket gyártó vasgyárak és vasöntödék története és a finomabb mûöntvények ke-
rültek a középpontba. Múzeumunk e tárgyban kiállítható kollekcióját a hazai köz-
gyûjtemények (a vásárosnaményi Beregi Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, az
Iparmûvészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria) és tizenöt magángyûjtô önzet-
lenül kölcsönadott tárgyai tették teljessé. A kiállítást az NKA, a mûvelôdési tárca, a
helyi önkormányzat, az OMBKE és jónéhány öntöde támogatta.

A Budapesten tartott 63. öntészeti világkongresszus nyitórendezvényén ide lá-
togató háromszáz külföldi szakember a vendégkönyv beírásai szerint is elismeréssel
szólt munkánkról.

Jobban odafigyeltünk a fiatalokra. Ebben szerepet játszott az is, hogy
Huszics Györgymagánútonmegszerezte a múzeumpedagógusi oklevelet. Múzeumi
órákat, az 1848–49-es jubileumok kapcsán vetélkedôket, ünnepi megemlékezéseket
szerveztünk. A gyerekeknek megengedtük, hogy megkongassák harangjainkat,
bekukucskálhattak a kupolókemence gyomrába, s filmvetítéssel is gazdagítottuk a
programot. A pedagógusok felismerték, hogy ebben a múzeumban tanítványaik
kémiai, fizikai, gazdaságtörténeti, hazafias ismereteit egyaránt gyarapíthatják. Kihe-
lyezett múzeumi foglalkozásokat tartottunk a miskolci és budapesti mûszaki
egyetem diákjainak, az ELTEmúzeumszakos, és az Iparmûvészeti Egyetem ötvössza-
kos hallgatóinak, bekapcsolódtunk a fémrestaurátorok képzésébe.

1998 végén mondhattuk ki, hogy visszatért az élet az „öntészet kincseskam-
rájába”, ahogyan múzeumunkat Schelken Pálma újságírónô találóan elnevezte.

2002-ben másodszor is elismerést kapott a múzeum
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Színvonalas rendezvényekkel tudtuk felhívni a múzeumra a figyelmet, s munkánk
eredményességét az 1999 májusában a Magyar Múzeumi Egyesülettôl kapott Elis-
merô Oklevél is bizonyítja.

A 30 éves ünnepi megemlékezést 1999. október 21-én tartottuk. Svájc magyaror-
szági nagykövete, Rudolf Weiersmüller nyitotta meg az ünnepséget, a kulturális tárca, a
helyi polgármester, szakmai elöljáróink köszöntötték a megjelenteket. Az ünnepségen
részt vettek Ganz szülôvárosának küldöttei is. Megkoszorúztuk a gyáralapító szobrát,
majd az öntészet helyzetét áttekintô elôadásra került sor. A múzeum 30 évérôl emlék-
kiállítás készült, emlékkötetet is kiadtunk.Az eseményt színesítette aGyôri Ütôegyüttes
koncertje,majd a gyôriHotel Schweizerhof által rendezett koktélparti.Arendezvényhez
Magyarországonmûködô svájci cégek, a köszöntô szervezetek, a kulturális tárca, a ma-
gyar kohászat és öntészet vállalkozásai nyújtottak erkölcsi és anyagi segítséget.

Az utóbbi 10 év eredményei
A19. század derekán épült vasöntödei csarnokbanmûködômúzeum állagmegóvása,
infrastrukturális körülményeinek javítása szinte soha véget nem érô folyamat. Emel-
lett természetesen a múzeumi szakmai munkákat is folytatni kell, hiszen egy mú-
zeum akkor mûködik jól, ha gyûjteményét, kutatási eredményeit több oldalúan,
kiállításokon, kiadványokban, publikációkban, múzeumpedagógiai foglalkozásokon,
elôadásokkal be is mutatja közönségnek. Törekedni kell a látogatóbarát környezet
kialakítására, a kutatók széleskörû kiszolgálására, az újabb és újabb látogatói réte-
gek, szakmai közösségek megszólítására más múzeumokkal közös rendezvények,
kiállítások szervezésével, közönségcsalogató akciókkal. Mindezekrôl a megfelelô fó-
rumokon be kell számolni, jelen kell lenni a kulturális közéletben, s nem utolsó sor-
ban a költségvetés kiegészítésére minden lehetôséget meg kell ragadni.

Az utolsó évtizedben a kulturális kormányzat által juttatott, s az anyaintézmény
által kezelt költségvetési keretet összesen 65 elkészített, s ebbôl 58 esetben sikeres, az

Rudolf Weiersmüller svájci nagykövet köszönti a 30 éves évfordulón megjelent vendégeket
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NKA-hoz, a minisztériumokhoz, a helyi és a fôvárosi önkormányzathoz benyújtott
pályázaton elnyert összeggel és az iparági vállalati kör támogatásával jelentôs mér-
tékben sikerült kiegészíteni. Ennek is köszönhetô a mellékelt összeállításunkban ér-
zékelhetô fejlôdés és megnövekedett aktivitás.

A személyi feltételek változása

1999-ben a teljes munkaidôs múzeumigazgatón kívül kilenc részmunkaidôs nyug-
díjas közalkalmazott és egy részmunkaidôs külsô munkatárs dolgozott az Öntödei
Múzeumban: Paraszkay Gabriella gazdasági ügyintézô, Huszics György mûszaki
vezetô, Sarvajcz Józsefné, ill. félévtôl dr. Klug Ottó szakkönyvtárosok, dr. Gönczy Ilona
archívum- és adattárkezelô, Hajnal Jánosné közmûvelôdési elôadó (külsô munka-
társ), Bíró János, Cserszky Lajos és Ebedli Gyula tárlatvezetôk (heti váltásban), Szarvas
László kertgondozó, Gerô László takarító.

2000-ben nem változott a helyzet, bár a megnövekedett feladatok és a hétvé-
genként két tárlatvezetô kötelezô benttartózkodása miatt alkalmaztunkmég egy tár-
latvezetôt (Géczi Dezsô) megbízási szerzôdéssel, valamint riasztási ügyelôként
Németberta Istvánnét szintén szerzôdéssel.

2001-ben Cserszky Lajos helyett Paraszkay Endre, Ebedli Gyula helyett Balogh
Béla lépett be tárlatvezetônek.

2002-ben személyi állományunk gyarapodott, félévtôl négyórás adminisztrátor-
ként Csukás Lajosné, hatórás gyûjteménykezelôként Káplán György lépett be, s az eddig
dologi keretünk terhére foglalkoztatott Hajnal Jánosné is napi négy órával közalkalma-
zotti státuszba került. Még egy tárlatvezetôt alkalmazhattunkKakas Géza személyében.
Az ôszi 68,4%-os közalkalmazotti bérrendezésminden dolgozónkat pozitívan érintette.

2003-ban a Patay–féle harangadatok számítógépes bevitelére Schudich Anna
okl. kohómérnököt alkalmaztuk részmunkaidôben, s az év végén Csibi Kinga szemé-
lyében teljes munkaidejû muzeológust is kaptunk.

2004-ben nem történt státuszváltozás, Balogh Béla betegsége miatt Szántó And-
rást alkalmaztuk tárlatvezetôként szerzôdéssel.

2005-ben Balogh Béla elhunyta után Demeter Ferenc lépett be tárlatvezetônek.
Csibi Kinga novemberben kisbabának adott életet, s ettôl az idôponttól kezdveMil-
lisits Mátémuzeológusgyakornokként kezdett velünk dolgozni.

Az Öntödei Múzeum kollektívája a Monostori Erôdben 2004. áprilisában
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2006-ban Paraszkay Gabriella nyugdíjba vonulásakor megszûnt a külön gaz-
dasági ügyintézôi státusz, ezt a munkakört a titkárnôi feladatokkal együtt az addig
hat órában dolgozó Csukás Lajosné vette át nyolc órás alkalmazásban. Huszics
György év elejétôl tárlatvezetôi státuszba kérte magát, benttartózkodása idején vál-
lalva a múzeumpedagógiai feladatokat is. Megszûnt a mûszaki vezetôi státusz,
SzántóAndrás január 1-jétôl nyolcórás mûszaki ügyintézôi munkakört lát el. Takarí-
tóként Farkas Györgyi lépett be, Gerô László udvari takarító lett.

2007-ben az idôközben visszatért, majd nyugdíjba vonult Ebedli Gyula tárlat-
vezetô státuszát nem sikerül betölteni. Hajnal Jánosné decembertôl nyugdíjba ment.

2008-ban közmûvelôdési munkatársként szerzôdéssel alkalmaztukMolnár Ist-
vánt. Kiválóan végezte a munkáját, de augusztustól megszûnt a munkaköre.

2008 végén a nyugdíjba vonult dr. Klug Ottó könyvtárost még nem sikerült pó-
tolnunk, s a takarítók közül Farkas Györgyitôl is elbúcsúztunk. A gyedrôl 2008 au-
gusztusában visszatért muzeológus végzi a közmûvelôdési feladatokat is, a könyvtár
kezelését 2009-tôl Millisits Máté vállalta.

2009-re tehát a 2003–2004-re felfejlôdött, jó mûködést biztosító múzeumi dolgo-
zói létszámmegcsappant. 2009 ôszén összlétszámunk 12 fô, ebbôl öt teljes munkaidôs
dolgozónk van, az igazgató, a mûszaki ügyintézô, a muzeológus és a segédmuzeoló-
gus, valamint a titkárnô és gazdasági ügyintézô. Négy órában dolgozik az archívum-
kezelô és adattáros, hat órában a gyûjteménykezelô, a tárlatvezetôk, ill. a takarító.

Reméljük, így megfogyatkozva is el tudjuk végezni feladatainkat, s az Öntödei
Múzeum az integrált intézmény tagjaként teljesíti alapvetô misszióit.

A légbefúvó házzal bôvült olvasztómû metszete. Szarka János rajza
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Javultak a mûködési feltételek – látogatóbarát fejlesztések

Az utóbbi tíz év alatt infrastrukturális körülményeink nagymértékben javultak, erô-
södött a gyûjtemény biztonságos ôrzése, mûemléki berendezéseink állagának vé-
delme és a nagyobb, szabadon álló mûtárgyak, valamint a kültéri tárgyak
állagmegóvása is megoldódott. Enyhültek raktározási gondjaink és bôvült számító-
gépes kapacitásunk. Gyarapodó kiállítási területeink, a látogatók kulturáltabb kör-
nyezetben való fogadása, az új kiállítások háromnyelvû (magyar, német, angol)
feliratai, a múzeumpedagógiai foglalkozáshoz kialakított „játszósarok” mind-mind
segítették, hogy az Öntödei Múzeum látogatóbarát legyen.

1999–2001 között biztonságtechnikai fejlesztések révén kiépült a füstjelzô rend-
szer és a behatolást érzékelô riasztórendszer, néhány vitrin külön védelmet is kapott.

2001–2002-ben korszerûsítették a múzeum fûtési rendszerét, felújították az iro-
dák nyílászáróit, a nagy kiállítási csarnokban kicserélték a padozat alatt futó esôcsa-
tornákat, felújítottak egy-egy tetôablaksort, javították a vízvezetô vápacsatornákat.
Az addig raktárként funkcionáló fûtetlen szobában a Mechwart emlékanyag elhe-
lyezésére szolgáló termet alakítottunk ki.

2002-ben a Széchenyi-terv és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma jó-
voltából, valamint a Pulszky Társaság által kiírt Év Múzeuma pályázati különdíj
(300 000 Ft) felhasználásával sikerült 14 konténer sitt eltávolítása révén látogathatóvá
tenni a kupolókemencék égéslevegôvel való ellátására szolgáló légbefúvó ház szerel-
vényeit, és megóvni a 13 méter magas, 1,2 m átmérôjû kemencék állagát. Az avató-
ünnepségen Gál Zoltán, az öntöde utolsó fômérnöke meghatott szavakkal köszönte
meg az „újjászületést”.

2003-ban a kültéri tárgyak állagmegóvására és látogatóbarát környezet fejlesz-
tésére (formázómûhely, új pénztárfülke és múzeumi elárusítóhely) került sor.

A fôvárosi közintézmények közül az elsôk között építtettünk be 2003-ban amoz-
gássérültek és a babakocsival közlekedôk részére is alkalmas felvonót a földszint és
a kupolókemencei adagolószint közé.

Az épület faszerkezetének égéskésleltetô vegyszerekkel történô bevonása a
velünk szemben levô ERFI Irodaház támogatásából oldódott meg 2004-ben, ôk épít-
tették meg a kerítés mellett és a bejáratnál az új mûkô burkolatot is.

2004–2005-ben kárelhárítási beruházás keretében a bádogtetô felújítása és kerítés-
építés indult aminisztérium finanszírozásával. 2005-ben avattuk fel a Soroksári úton le-
bontott, mûemlék jellegû, öntöttvas
oszlopos kerítés felhasználásával, ill.
ennekmintája alapján legyártott új ele-
mekkel azt az összesen 140 m hosszú
kerítést, ami nagymértékben növelte
biztonsági helyzetünket.

2006-ban, amikor az új állandó
kiállítások kivitelezése elkezdôdött,
esedékessé vált a padozat felújítása és
a falak lemeszelése is. Ez igen nagy fi-
zikai megterhelést jelentett munka-
társainknak, mert a kiállítótérben Amûemlék jellegû kerítés
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lévô összes tárgyat ki kellett vinni a bejárat elé, majd vissza kellett rakni a helyére.
Igaz, ebben a munkában már korábban rutint szereztünk, mert amíg a tetôbádog
cseréje nem történt meg, egy-egy esôzés következtében sokszor kellett súlyos mûtár-
gyainkat ide-oda menekíteni.

A pince vizesedésének megszüntetésére 2005-ben a falakra lélegzô vakolatot
vittek fel, majd 2007-ben párátlanító készüléket állítottak be. A kiállítási térben sza-
badon álló mûemléki berendezések és a kültéri tárgyak állagvédelme is megoldódott
2007-re a Fôvárosi Mûemléki Alap segítségével.

Raktározási gondjaink is enyhültek, elôbb egy közelben lévô önkormányzati
szuterénhelyiség bérlésére nyílt módunk, majd 2006-tól a szomszédos bérházban si-
került raktárterületet bérelnünk. Igaz, az átköltözések hátráltatták a mûtárgyállo-
mány rendbetételét, de 2009-ben már elmondhatjuk, hogy e téren is sikerült elôbbre
lépni. Több ízben kaptunk lehetôséget tárolószekrények készíttetésére, s számító-
gépparkunk bôvítésére is.

Gyarapodtak kiállítási területeink. 2000-ben jelentôs vállalati támogatásokkal fel-
épült a csigalépcsôhöz csatlakozó galéria, melynek korlátját 12 féle, a 19–20. század for-
dulóján használatos öntöttvas lépcsôkorlát elembôl alakítottuk ki.Akupolókemencék
légbefúvó háza is bemutatható lett 2003-ban a pincében, ezzel 194 m2-rel nôtt a kiállí-
tási terület. 2001–2007-ig a Mechwart–emlékszoba 20 m2-es területe is kiállítótérként
funkcionált, de 2008-tól muzeológusi szoba lett, s így 2009-ben a Mechwart kiállítás
anyagát a galéria alá költöztettük a Ganz állandó kiállítás folytatásaként.

Évrôl-évre szépült és korszerûsödött amúzeum, de a 2008 végén elkezdôdött és a
40 éves jubileum ünneplésére befejezôdött homlokzati felújítás és a támfal megújulása
a megnyitás óta eltelt 40 év legjelentôsebb változása. Ahogyan Rainer Péter cikkében is
olvasható, egy hosszabb távú felújítási terv I. üteme zárult le az Oktatási és Kulturális
Minisztérium„Örökségvédelmi fejlesztések” keretébôl. Szemet gyönyörködtetômódon
megújult a déli és keleti homlokzat, a kilenc déli ablak beépítésével világosabb lett a ki-
állítótér. Látogatóbarát környezet, látványos, belsôépítész által tervezett fogadóegység,
üvegtetôvel lefedett vágányfordító fogadja a betérôket. Kicserélték az összetöredezett
kopilitüveg ablakokat a kupolókemencék elôtt, és a lapostetô több évtizede nem cserélt
szigetelését is felújították. A kerítésként szolgáló nyugati oldali támfal és a múzeum
kertjének rendbehozatala (buszbeálló, parkolási lehetôség) kulturáltabb környezetet te-

remtett az épület körül.
Ezúton is köszönjük a fenntartó kulturális tár-

cának, az OMM és az MMKM vezetôinek a régóta
várt megújuláshoz nyújtott segítséget és a jelentôs
összegû támogatást.

Megélénkült kiállítási tevékenység

Az utóbbi évtizedben új kutatási témákat keresve a
látogatókat jobban érdeklô kiállításokat igyekeztünk
megvalósítani.

Amúzeumi eseményeket felsoroló mellékletbôl
is kitûnik, hogy a mûvészi öntöttvas tárgyak, a 19.
századi kereskedelmi vasöntvények, kisplasztikák,
csipkefinomságú dísztárgyak, a változatos formavi-

Harangformázási makett az új fémöntészeti
kiállításban. Kivetelezôje Gombos Miklós
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lágú öntöttvas kályhák kollekcióját nem csakmúzeumunkban, hanem vándorkiállítás
keretében további nyolc külföldi és öt hazai helyszínen is az érdeklôdôk elé tártuk.

A 2001-ben megvásárolt 300 db-os vasalógyûjtemény tudományos feldolgozá-
sának volt a hozadéka a szintén több helyszínen bemutatott vasalástörténeti kiállítás,
a régi vasalókról szóló Öntödei Múzeumi Füzet, s a késôbb ajándékba kapott 200 db-
os gyûjtemény, illetve az ebbôl rendezett kiállítás.

Jelentôs eredménynek tartjuk, hogy 2009 ôszére sikerült Mechwart András ki-
magasló személyiségét úgymegjeleníteni a múzeumban, hogy a Ganz–kiállítás foly-
tatásaként ismertethetjük meg életét a látogatóval, mint ahogyan az a valóságban is
történt, hiszen ô volt Ganz munkásságának kiteljesítôje.

Harangkutatási munkánk egyik eredménye, hogy a fémöntészeti állandó kiál-
lításba új elemek kerültek be. A Bécsi Mûszaki Múzeumban ellesett módon bemuta-
tott formázási makett érthetôbbé teszi az évszázadok óta azonos módon dolgozó
mesterekmunkáját. Sokaknak újdonság az is, hogymilyenmódon függesztik fel a ha-
rangszékekben a harangokat, hiszen az emberek ritkán vagy sosem jutnak fel a tor-
nyokba. Interaktív módon a látogatók az állványon függô harangokat fakalapáccsal
megszólaltathatják.

2005-ben a NKÖM elfogadta a teljes múzeumi területre kidolgozott, 8 részkiál-
lításból álló új állandó kiállítási forgatókönyvünket. 2006 óta az NKAés jelentôs vál-
lalati támogatással ezekbôl három már megvalósult. Szôke Imre kiállítástervezô és
kivitelezô mûvész elegáns, ezüstszürke háttérrel, stabil installációval, a mûtárgyak
megjelenítését kiemelô vitrinekkel, a falak tagoltságát is jól kihasználva oldotta meg
2006-ban a Ganz-kiállítás, 2008-ban a Fémöntészeti kiállítás és 2009-ben aMechwart-
kiállítás felépítését. Az itt felejtett öntöde c. kiállításrész, a mûemléki berendezések be-
mutatója látványos, a vasöntödei miliôhöz igazodó fekete-fehér grafikai megoldást
kapott 2007-ben. Minden állandó kiállítási rész természetesenmagyar, német és angol
nyelvû feliratozással valósult meg.

Interaktív elemekkel gazdagítottuk amár elkészült kiállításrészeket. Így pl. szá-
mítógépes pult egészíti ki a Ganz-kiállítást, lapozgatók bôvítik aMechwart-anyagot,
a fémöntészeti kiállításban az állványon függô harangokat a látogatók megkongat-
hatják. Új vonás a fémöntészeti tárlatban az elveszô viaszmintás eljárás grafikus meg-
jelenítése is, vagy az újkori alumíniumöntvények sorozatgyártásához használt kokilla
bemutatása.

Részlet a Mechwart András-emlékkiállításból, 2009Részlet a Ganz Ábrahám-emlékkiállításból, 2006
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AKnoll Ágoston által 1964-ben készített Itt felejtették… címû dokumentumfil-
met a csarnokba belépô látogatóknak levetítjük, ezzel is érzékeltetve az egykori üzemi
légkört. A Kupoló-túrán védôsisakba öltöztetve visszük a csoportot le a pincébe, a
kupolókemencék elôtt álló adagkocsit megmozdíthatják a síneken, s kézbe vehetik a
15-20 kg-os nyersvas tömböket annak illusztrálására, hogy milyen fárasztó fizikai
munkát végeztek a kemence szájánál dolgozó adagoló munkások.

Az elmúlt 10 évben élénk tevékenység folyt az Öntödei Múzeumban, 54 kiállí-
tást rendeztünk. Ezek közül legjelentôsebbek a saját forgatókönyvünk és a saját
gyûjteményi anyagunk feldolgozásával megvalósított kiállítások. Az idôszaki kiállí-
tásoknál arra törekedtünk, hogy több helyszínen is bemutathatók legyenek. A leg-
több kiállítást a múzeumigazgató rendezte, de ez minden esetben közös munkát
jelentett a tudományos besorolású munkatársakkal, a gyûjteménykezelôvel, a
mûszaki gárdával, a külsô szakértôkkel, a kivitelezô asztalosokkal, grafikusokkal, a
megnyitók elôkészítését végzô közmûvelôdési munkatárssal és a titkárnôvel.

A jelentôsebb idôszaki kiállítások az alábbiak voltak:
1. Az Öntödei Múzeum 30 éve (1999)
2. A fürdôvilág öntvényei anno…(2001, Harcsás László magángyûjtô anyagát ki-

egészítô kiállítás)
3. Seltenhofer-emlékkiállítás (2001, Sopron)
4. Mechwart-emlékkiállítások (2001, 2007, 2009)
5. Az öntöttvas dicsérete (2002, Selmecbánya – az Öntödei Múzeum elsô külföldi ki-

állítása, ezután még hat szlovákiai, két romániai és öt hazai helyszínen bemu-
tatva)

6. Régi tüzek parazsa (2003, ezután még két szlovákiai és két hazai múzeumban
bemutatva)

7. Ajándékba kapott tüzes lovak (2006 – Tóásó-Tongue asszony adománya)
8. Öntöttvas csipkecsodák (2008 – válogatás Korompay László magángyûj-

teményébôl)

A 2007-ben felújított formázókör
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Jelentôs kiállítási részhez készítettünk forgatókönyvet és adtunk anyagot a Her-
man OttóMúzeum 2001-es „Egy évezred bányászata, kohászata és ásványkincsei” c.
kiállításához, valamint a „Deutsche in Ungarn. Ungarn in Deutschland” vándorki-
állításhoz (2007, Ulm, ezután még Berlinben, Budapesten és Pécsett bemutatva). A
„Történelmi harangjaink” kiállítás 2004-ben a KÖH-hel közösen készült, ezután az
Öntödei Múzeumban még egyszer bemutattuk.

Anagyközönséget leginkább a fürdôöntvényekrôl, a vasalókról és az öntöttvas
csipkecsodákról rendezett tárlatok vonzották, de a vendég- és kamarakiállításokat is
szívesen megtekintették a látogatók. A vándoroltatott kiállításaink mindenütt nagy
sikert arattak.

Reméljük, hogy e könyv nyomdába adásakor még rendezés alatt álló, „A ma
öntvénye a holnap mûtárgya” címû kiállítás is sikeres lesz, melyet a 40. évfordulóra
a mai öntödéktôl ajándékba kapott termékekbôl készítünk.

Amúzeum kapcsolatrendszere

Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a társmúzeumokkal, a KÖH-hel, az OMBKE kü-
lönféle szakosztályaival, budapesti szervezeteivel, szakcsoportjaival, a Magyar Ön-
tészeti Szövetséggel, a Fémszövetséggel, a Magyar Vas- ésAcélipari Egyesüléssel, az
öntészeti és kohászati szakmai cégekkel, a Budapesti Városvédô Egyesülettel, a
Mûvészi öntöttvas tárgyak gyûjtôinek körével, a kerületi önkormányzattal, a Svájci
Nagykövetséggel, valamint számos oktatási intézménnyel.

Amúzeum életének kronológiájából is kiderül, hogy sikerült több hazai és kül-
földi múzeummal és szervezettel is jó együttmûködést kialakítani.

Mindkét vándorkiállítássá alakuló tárlatunk indulásánál két múzeumban egy
napon nyílt hasonló témájú kiállítás. Az elsô esetben a Szentendrei Szabadtéri Mú-
zeum, másodszor a Textilmúzeum volt a partnerünk. Ez hangsúlyt adott rendezvé-
nyeinknek.

További közös munka alakult ki a vándoroltatás állomásain, hiszen a helyszíni
adottságokhoz igazodva kellett újrarendezni az anyagokat, a vasalástörténeti enteri-
ôrök berendezésénél pedig mindig az adott tájegység néprajzi anyagával egészült ki
az Öntödei Múzeum anyaga. Így kerültünk kapcsolatba Kassán pl. a fogadó Szlovák
Mûszaki Múzeumon kívül a Kelet-szlovákiai Múzeummal, vagy Miskolcon és Zala-
egerszegen, ill. Székesfehérváron a megyei múzeum néprajzos kollégáival.

AKözponti Bányászati Múzeumban két kiállítást is rendeztünk, 2001-ben a Sel-
tenhofer–emlékkiállítást, 2004-ben pedig „Az öntöttvas dicsérete“ kiállítást. Ôk se-
gítettek abban, hogy a selmecbányai Bányászati Múzeum kincseit bemutató anyag
hozzánk is eljusson. Az Olajipari Múzeummal is cseréltünk kiállításokat.

Nincs módunk minden múzeumot és intézményt felsorolni, ahol jártunk, ill.
azokat, akik szívesen kölcsönöztek anyagaikból. Elmondhatjuk, hogy akár mûszaki
„testvérmúzeumtól”, akár nagy, országos gyûjteménytôl, akár a Budapesti Történeti
Múzeumtól vagy a KÖH-tôl, illetve a levéltáraktól kértünk segítséget, mindenütt
készségesen álltak rendelkezésünkre, amiért ezúton is köszönetet mondunk.

Nemzetközi kapcsolatainkat aMUT (Mitteleuropäische Union TechnischerMu-
seen) keretében ápoljuk, melynek a múzeum 1991 óta tagja. A Szlovákiában és Ro-
mániában vándoroltatott kiállításaink, valamint a harangtörténeti ankétsorozat is sok
kapcsolat kiépítésére adott lehetôséget.
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AMUT éves közgyûléseit más-más közép-európai városban rendezik meg. Így
sikerült eljutni Prágába, Ljubljanába, Krakkóba, láttuk az új bécsi és brnói mûszaki
múzeumot, a belgrádi Tesla-múzeumot. Több nemzetközi múzeumi konferencia ven-
dégeinek pedig mi mutathattuk be intézményünket. A szlovákiai vándoroltatásban
nagy szerepe volt annak, hogy Dr. Eugen Labanič, a MUT elnöke, a Szlovák Mûszaki
Múzeum fôigazgatója mindkét kiállításunkat meghívta, s megkereste a további hely-
színeken való bemutatás lehetôségeit is.

A külföldi kapcsolatok terén Kassán kívül a Rozsnyói Bányászati Múzeumot
kell kiemelnünk. 1986-ban már fogadta kiállításukat az Öntödei Múzeum. 1996-ban
egy többnapos tanulmányútra hívták meg az OMBKE öntészettörténeti és múzeumi
szakcsoportjának tagjaival kiegészült delegációnkat, s az öntöttvasas kiállítást is be-
mutattuk városukban.

Munkatársaink szakmai kapcsolatai révén eljutottunk az erdélyi Csernátonba,
ahol egy gazdag ipartörténeti gyûjteményt ismerhettünk meg. A nálunk tett vi-
szontlátogatás ösztönözte ôket arra, hogy szép kályhagyûjteményüket rendbe tegyék,
s külön kiállításban bemutassák.

Új látogatói körök megszólítása
1995 óta fokozottan törekszünk arra,
hogy újabb látogatói csoportokat tud-
junk megszólítani. Ez részben
megvalósítható azzal, hogy együtt-
mûködünk más múzeumokkal, szer-
vezetekkel, testületekkel, magán-
gyûjtôkkel, helyet adunk kiállításaik-
nak, határterületeket érintô témákat
is feldolgozunk.

Az Öntödei Múzeum, létrejötte
óta a magyar kohász, de elsôsorban

az öntész társadalom „szentélye”. Ôk biztos látogatói az öntészeti és kohászati tár-
gyú, a szakmai hagyományápolás témáihoz köthetô kiállításoknak és rendezvé-
nyeknek, mint pl. Az itt felejtett öntöde, a Ganz Ábrahám élete és munkássága, a
Fémöntészeti emlékeink kiállítás, vagy éppen Nándori Gyula szobrának avatása.

Sikerült az OMBKE más szakosztályait is megszólítani. A vaskohászati szak-
osztály tagjai kíváncsiak voltak a Kovácsmíves Céh kiállítására, eljöttek a 2007-es
Kerpely-év alkalmából tartott szoborkoszorúzásra, a selmeci múzeum vendégkiállí-
tására. A fémkohászokat a harangos témák, az új fémöntészeti kiállításunk, a Jakóby
Lászlóra való megemlékezés vonzotta. A Budapesten élô bányászati szakembereket
a Borbála-nap környéki megnyitók, s a hagyományápolással kapcsolatos témák hoz-
ták el a múzeumba.

A millecentenáriumi városöltöztetô vasöntvényekkel az építészek, a városvé-
dôk, az iparmûvészek érdeklôdését tudtuk felkelteni. A régészeket és a hadtörténé-
szeket a harangöntô gödrök és az ágyúöntô mûhelyek ásatásairól szóló kiállítás,
valamint az ágyúöntészeti konferencia révén szólítottuk meg. A textilipari szakmai
kör, a nosztalgiázó hölgyek, unokákkal jövô nagyszülôk a néprajzi elemekkel
„megtûzdelt” vasalástörténeti vándorkiállításunkat látogatták szívesen.

Pereházy Károly megnyitja a mûkovácsok kiállítását
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A Mechwart András munkásságával foglalkozó emlékszoba bemutatója, a ha-
lála 100. évfordulójának tiszteletére szervezett 2007-es Mechwart-év (kiállítás,
MTESz-konferenciai szekció, vetélkedô) és az Acélhang kórus relikviáinak kiállítása
2008 végén a rendszerváltáskor felbomlott Ganz-MÁVAG vállalat utódcégeinekmun-
katársai, a malomipar, a villamosipar és a gépészet szakemberei, a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal, a Német Nagykövetség valamint a Ganz és Mechwart emlékét ápoló
középiskolák érdeklôdését keltette fel. Ez új támogatói kört is jelentett.

Amûvészi öntöttvas tárgyak gyûjtôinek éves találkozóin, 1992 óta rendszeresen
képviseltette magát a múzeum. 1995-tôl összejöveteleiket rendszeres, kulturális él-
ményekkel dúsított találkozóvá fejlesztettük. Ôk minden öntöttvasmûvességi kiállí-
tásunkat szívesen megnézték. Agyôri Harcsás László és a fôvárosi Korompay László
kollekciójából igen sikeres kiállítást rendeztünk, s vidéki helyszíneken, ahol az ô
anyagukból jött létre bemutató, alkalmunk adódott a mi múzeumi gyûjteményünkre
is felhívni a figyelmet.

Országosan ismertté vált múzeumunk az ún. Harangadatbázis megteremtésé-
vel. Vidéki és fôvárosi templomtoronyokban végzett kutatásaink, a tanulmányutak
során felkeresett helyi múzeumok szakemberei, a falusi és városi közösségek múze-
umunkban megforduló kutatói révén sokan lettek kíváncsiak gyûjteményünkre, in-
tézményünkre.

Meg kellett hódítanunk a kerület lakosait is. Ehhez szoros kapcsolatot építet-
tünk ki a helyi önkormányzattal, a Budai Polgár kerületi lappal. Többször nyílt napot
tartottunk a nyári Kerület Napja alkalmával, s 2009-ben elkezdtünk egy öntészeti tea-
délután-akciót, ahol koncerteket hallhatnak a betérôk, s érdekes elôadásokat kuta-
tási eredményeinkrôl. Technikatörténeti matinéra is várjuk ôket, s a hölgyeket a Nôk
napján ingyenes tárlatvezetésre invitáljuk. A kerület bolgár kisebbsége az idén ná-
lunk tartotta folklór-mûsoros összejövetelét. Kaptunk támogatást is a kerülettôl, pl.
2005-ben kifizették a harangjátékos koncertet, néhányszor felújították a parkot, segí-
tették múzeumpedagógiai programjainkat.

Amûvelôdési tárca által meghirdetett akciókon is érdemes volt részt vennünk.
A Múzeumi Majálison minden évben jelen voltunk. Nagy sikere volt az Öntômes-
terré fogadunk! jelenet fényképezésének, a formázási bemutatóknak, az apró aján-
déktárgyak öntésének. Kétszer nyitva volt intézményünk a Szent Iván éji Múzeumok
Éjszakáján is.

A 40. születésnap alkalmából felajánlott mai öntészeti produktumok kiállítása
egészen biztosan új látogatói kör kialakulását is iniciálja, hiszen az adott cég minden
munkatársa kíváncsi lesz arra, hol is mutatják be az ô terméküket.

Saját arculat kialakítása, tudatosabb reklámtevékenység

Kialakult a múzeum arculata is. A bányász-kohász hagyományok ápolása unikális
dolog Budapest szívében. Jó szerencsét! köszöntésünk, külsô hangszóróinkon a bá-
nyász himnusz elsô sorainakminden délben való megszólaltatása, a gyakori bányász
fúvószenekari kíséret, a panteon szobrainál megemlékezô, ünnepi öltözetû kohászok
látványa éppen úgy hozzátartozik ehhez, mint az, hogy december 4-éhez kapcsoló-
dóan, a bányászok-kohászok védôszentjének, Szent Borbálának a napján nagyobb
rendezvényt tartunk, vagy hogy a múzeum meghívóinak és kiadványainak színvi-
lágát (fekete, ezüstszürke, fehér, ún. kohászbordó) következetesen igyekszünk meg-
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tartani. A Múzeumok Éjszakáján is
saját arculatunkat erôsítjük, amikor a
kohászok ünnepi italát, a krampam-
pulit kóstoltatjuk a betérôkkel, s
vidám, kohász egyenruhát viselô
énekkar tanítja a vendégeknek a régi
selmeci nótákat.

Abaráti kör tagjai szívesen vesz-
nek részt kiállítási megnyitóinkon,
mert azokat mindig valamilyen kul-
turális élménnyel tesszük ünnepé-
lyessé, s igyekszünk szerény

ajándékot, pl. a témához kapcsolódó Öntödei Múzeumi Füzetet vagy kiállításkísérôt
is adni a megjelenteknek. Támogató ipari vállalataink sokszor segítettek a fogadá-
sok anyagi költségének átvállalásában.

A közlemények számának gyarapodása céltudatosabb közönségkapcsolati
munkánk eredménye. Minden rendezvényünkrôl igyekeztünk több lapban is hírt
adni, meghívtuk két alkalommal is a Múzeumi sajtókávéházat, az MTI-nek rövid hí-
reket adtunk, s 2008 óta az internetes fórumokon is írtak rólunk. Különösen a ha-
rangtörténeti rendezvények és a külföldi kiállítások kapcsán kaptunk nagyobb
publicitást, valamint az Öntöttvas csipkecsodák kiállítás révén. Ennek az az oka, hogy
a kiállító Korompay László is érdekelt volt a népszerûsítésben, s „besegített” a PR-te-
vékenységbe.

Amai világban már evidencia, hogy az interneten néznek utána egy-egy prog-
ramnak, ill. helyszínnek. Az OMM, ill. az MMKM weblapján érhetô el múzeumunk
honlapja, ide naprakészen küldjük a friss információkat. Kladiva Ottmár, baráti kö-
rünk tagja szép összefoglaló képes beszámolókkal gazdagítja honlapunk palettáját.
Sajnos, plakátozásra eddig még alig futotta. 2008-ban tapasztaltuk meg elôször, hogy
az épület falára felerôsített nagyobb reklámfelirat (molinó) milyen sok járókelô ér-
deklôdését keltette föl.

Múzeumpedagógiai lehetôségek

AzÖntödeiMúzeummegalakulásától feladatának tekinti, hogy az öntészet értékeit az
ifjúságnak bemutassa.Amint aztmár említettük, bekapcsolódtunk amuzeológus hall-

gatók oktatásába, a múzeumpedagó-
gus-képzésbe is. A Miskolci Egyetem,
a Dunaújvárosi Fôiskola, a Bánki
Donát Mûszaki Fôiskola és az
Iparmûvészeti Egyetem oktatói szíve-
sen hozzák hallgatóikat az Öntödei
Múzeumba, dolgozataikhoz sokszor
adunk könyvtári és adattári segítséget.

Rendszeres kapcsolatot építet-
tünk ki szakoktatási intézményekkel,
mint pl. a közlekedésgépészetet ok-

A jövô öntôi a Múzeumok Majálisán 2006-ban

AMechwart-kiállításra készült emlékkupa
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tató Mechwart-középiskolával. Ennek
lelkes tanára, Farkas Attila segítette a
Mechwart-relikviák megmentését, de ô
szervezi meg évente, hogy minden köz-
lekedésgépész osztály meglátogassa a
múzeumot, s a fiatalok a Mechwarthoz
kapcsolódó eseményeken is részt vehes-
senek. Ôk koszorúzzák meg a Fiumei úti
temetôben Mechwart sírját, s több ízben
segítettek idôs tárlatvezetôinknek a tár-
gyak mozgatásában is.

Emlékezetes akció volt a 2008.
május 5-én lezajlott Mechwart-vetélkedô,
ahol a hat iskolából érkezô hét csapat diákjai komoly tudásról adtak számot. Az elsô
három helyezettet a Ganz Holding Zrt. jóvoltából ôsszel egész napos autóbuszos ta-
nulmányi kirándulásra is elvihettük.

Ugyancsak szoros együttmûködés alakult ki a budai Öveges Szakiskolával. Pá-
lyaorientációs rendezvényükön több ízben formázási, öntési bemutatót tartottunk.
2009 júniusában a múzeum falán emléktáblát helyeztek el, amely a tanoncképzésben
példát mutató Ganz ipari nagyvállalatról emlékezik meg. Diákjaik kültéri tárgyaink
rendbetételében is segítettek.

Évente felhívást intézünk a környékbeli általános iskolákhoz bemutatva azokat
a területeket, kapcsolódási pontokat, melyek oktatási munkájukat színesíthetik. Adi-
ákcsoportok számára filmvetítéssel kiegészített tárlatvezetést, anyagismereti/tech-
nikatörténeti foglalkozásokat tartunk. Iskolás csoportoknak és családoknak is
lehetôségük van a már említett interaktív formázási-öntési foglalkozásokra bejelent-
kezni, ahol játékos munkafüzetet is kapnak. A „nehéz fizikai munka” után kohász-
ruhába öltözhetnek, és öntést imitálva fotó készül róluk, mely a kiállított
„Öntômesteri oklevélen” is szerepel. Értelmi fogyatékos, hallás- és látássérült cso-
portoknak is tartunk formázási bemutatót.

Az 1848–49-es témakörhöz kapcsolódó mûtárgyaink (a Gábor Áron-féle ágyú-
másolat, az aradi 13 arcképével díszített falikép, Gábor Áron szobra a panteonban) az
iskolások bensôséges ünnepi megemlékezésének lehetôségét kínálja, s ezzel élnek is
a környék általános iskolai pedagógusai. Több ízben vetélkedôt is rendeztünk kisis-
kolásaiknak. Megható volt, amikor búcsúzóul a csapatok csengô hangon elénekelték
a 48-as indulókat. Az idén a Kossuth Szövetség által meghirdetett országos diákve-
télkedô díjkiosztó versenyére érkezô gyerekek és pedagógusok ismerkedhetnekmeg
gyûjteményünkkel.

Munkamódszerünk: csapatmunka

Az Öntödei Múzeum megalakításában, fennmaradásában, az utóbbi évtizedben ta-
pasztalható szakmai és közmûvelôdési tevékenységének élénkülésében a jó munka-
társi kollektívának óriási szerepe volt. Ez alapvetôen arra vezethetô vissza, hogy egy
olyan vállalati kör állt mindig a múzeum mögött, akik egy nehéz, fizikai és szellemi
erôket megmozgató szakmát mûveltek, s akik között hagyományosan igen erôs kö-

Formázási gyakorlat az Öveges Szakiskola
pályaorintációs börzéjén, 2009
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tôdések alakultak ki. Amúzeumi személyzet
is legnagyobb részt ebbôl a körbôl került ki, s
számukra nem egyszerûen napi megoldandó
feladat volt a munka, hanem az is motiválta
ôket, hogy a szakmájuk szépségébôl, ered-
ményeibôl minél többet megmutathassanak,
hogy az ezek között a falak között dolgozó ki-
váló elôdöket mércéül állítsák a fiatalok elé, s
minden látogatóban erôsítsék azt a tudatot,
hogy a Ganz-törzsgyári megmaradt épület a
magyar ipar fejlôdésének jelentôs szegmense,
s az öntészettörténeti gyûjtemény a mûszaki
kultúrkincs megôrzendô része.

Ha kellett, akkor munkaidôn túl is lelkesen dolgoztak egy-egy kiállítás vagy
konferencia elôkészítésében, családtagjaikat is bevonták a munkákba. Gyerekeik jöt-
tek hosteskedni, feleségeik fôzték a krampampulit, férjeik a bográcsgulyást. Nem saj-
nálták elhozni kertjükbôl a legszebb fenyôfákat, hogy a selmeci kiállítás
hangulatosabb legyen, ha kellett, abroszokat és függönyt varrtak, vitrineket festet-
tek. Emlékezetes, milyen lelkesen rendezték be közösen saját régiségeikkel a vasaló-
kiállítás 19. század eleji parasztkonyhájának és 1930-as évekbeli polgári konyhájának
enteriôrjét. De ha kellett, saját gépkocsijukkal szállították a mûtárgyakat, behozták
otthoni számítógépeiket, szerszámaikat. Otthon is folytatták a könyvtári kartonok
gépelését vagy a harangok adatainak számítógépes feldolgozását.

Jó közösségek kovácsolódtak össze mindig az Öntödei Múzeumban. A csalá-
dias légkört erôsítette az évenként egyszer-kétszer családtagokkal együtt megtett ki-
rándulás, baráti együttlét is.

Terveink

Amúzeum alapvetô missziója nem változott. Továbbra is cél hazánkmúltjának, ezen
belül az ipartörténet öntészeti szeletének minél alaposabb megismerése, kulturális
örökségünk megbecsülése, az Európa-szerte unikális, mûemléki védettséget élvezô,
Ganz Ábrahám egykori kéregkerék-öntödéjében mûködô ipartörténeti emlékhely
megôrzése, s az ifjúság ismereteinek gyarapítása.

Szeretnénk az integrációból adódó feladatok megoldása és a rendeltetésszerû
mûködés biztosítása mellett a gyûjteményt megtartani és gyarapítani, különös te-
kintettel az utóbbi évtizedben megszûnt, nagy múlttal rendelkezô, méltán híres ön-
tödék tárgyi és írásos emlékeinek megmentésére.

Fontos a tárgyi gyûjteményben, könyvtárban és az archívumban fellelhetô
anyag tudományos feldolgozása, ennek publikálása, ill. a kutatók számára a hozzá-
férés biztosítása.

A látogatottság növelésére kiállításokat, konferenciákat, múzeumpedagógiai ak-
ciókat szervezünk, s a reklámtevékenység fokozásával az idegenforgalom számára is
vonzóvá kívánjuk tenni a múzeumot. A kiállítások sorában legfontosabb az állandó
kiállítás megújításának befejezése.

További erôfeszítéseket teszünk a múzeum anyagi keretének kiegészítésére pá-
lyázatok útján, tanácstermünk bérbeadásával, kiadványárusítással, az öntészetben

Az Öntödei Múzeum kollektívája
dr. Klug Ottó könyvtáros búcsúztatóján 2009 tavaszán
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érdekelt vállalatok, vállalkozások és egyének tenni akarásának felkarolásával, erköl-
csi és anyagi támogatásuk megnyerésével.

Köszönet

Mint a múzeum jelenlegi vezetôje, szeretnék köszönetet mondani az Országos
Mûszaki Múzeum és a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum minden vezetôjé-
nek azért a bizalomért, amellyel önálló tevékenységünk során megtiszteltek.

Hálával tartozom a már elhunyt Kiszely Gyulának, dr. Fröchlich Jánosné könyv-
tárosnak és dr. Gönczy Ilona adattárosnak, az elhunyt tárlatvezetôknek. Rengeteg se-
gítséget kaptam Tatár Sándor volt igazgatótól. Köszönetet mondok a könyvtárosi
munkákért Kovács Lászlónak, Sarvajcz Józsefnének és dr. Klug Ottónak, a gazdasági
és adminisztrációs ügyek intézôinek, Paraszkay Gabriellának és Csukás Lajosnénak,
az archívum kezelôjének, Schudich Annának, a menedzselési munkák segítôinek,
Hajnal Jánosnénak és Molnár Istvánnak, a muzeológiai feladatokba bekapcsolódó
Csibi Kingának ésMillisits Máténak, Káplán György gyûjteménykezelônek, valamint
a „Ganz-lelkületû“ tárlatvezetôknek, Bíró Jánosnak, Cserszky Lajosnak, Ebedli Gyu-
lának, Géczi Dezsônek, Kakas Gézának és
Demeter Ferencnek, a múzeum külsô-belsô
rendjének ápolásáért Szarvas Lászlónak,
Huszics Katalinnak, Gerô Lászlónak és Far-
kas Györgyinek, a riasztási ügyeletekért
Németberta Istvánnénak, s nem utolsó sor-
ban a mûszaki feladatok megoldásában és
a rendezvények lebonyolításában mindig
mellettem álló Huszics Györgynek és
Szántó Andrásnak azért az odaadó, idôt és
fáradságot nem kímélô munkájukért, ami-
vel segítettek az utóbbi 15 év feladatait
megoldani.

Köszönjük az OMBKE és az öntészeti szakosztály mindenkori vezetôinek amú-
zeum minden megmozdulását segítô támogatását, az öntészettörténeti és múzeumi
szakcsoport vezetôinek valamint a tudományos munkákba aktívan bekapcsolódó
tagjainak a munkáját. Köszönjük a Magyar Öntészeti Szövetség minden vezetôjének
a segítségét, amiben a támogató ipari háttér biztosítását érzékelhettük, s köszönet
illet mindenkit, akik segítettek elképzeléseinket megvalósítani.

A fôhatóságok, az NKA, a helyi és fôvárosi önkormányzat, a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal, a KÖH és a Svájci Nagykövetség mind-mind segítségünkre voltak,
akárcsak a kisebb-nagyobb szakmai vállalkozások, ha segítséget kértünk tôlük.

Szeretnénk bizalmuknak megfelelni, s mint a megnyitás óta eltelt 40 évben, a
legszélesebb értelemben vett köz javát igyekszünk tovább szolgálni.

Jó szerencsét!

Lengyelné Kiss Katalin

További képek a múzeum életébôl a II.–VIII. oldalon láthatók.

2009-ben öntött bronz emlékplakett. Tervezte Kun László,
a mintát a Varinex Zrt. készítette el,
öntötték a Magyarmet bicskei gyárában
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A 150 éves Ganz-kéregöntöde és
a 40 éves Öntödei Múzeum mûemléki
homlokzatának helyreállítása, színezése

A kezdet, egy kis gyártörténet
Ganz Ábrahám (1814 Unter-Embrach, Svájc –1867 Pest) 1845 januárjában, a Vízivá-
rosban megvásárolta az elsô ingatlant – melyet még számos követett – , hogy gyárat
létesítsen rajta. A kezdeti kis öntômûhelybôl pár év alatt rohamosan fejlôdô – akkori
értelemben vett – gyáróriás vált. A korábbi kisebb épületeket folyamatosan elbon-
tották és az új igényeknek megfelelôeket építettek.

Ganz nagy találmánya, a kéregöntésû vasúti kerék új lehetôségeket kínált. 1853-
ban kezdték el a szabadalmaztatott kerék gyártását. AMonarchia vasúthálózatának
kiépülése igényelte a tömeges kerékgyártást, ezért Ganz új kéregöntô csarnok építé-
sét határozta el. Az immár világhírû gyár fejlôdése és termelése Ganz haláláig töret-
len volt.

1869-ben a család eladta a gyárat.Az új igazgató,Mechwart András kivezette cégét
az 1873-as válságból, ehhez hozzájárult találmánya, a kéregöntésû ôrlôhengerekkel
mûködô hengerszék gyártása is. Új, önálló gyárak születtek: Ganz Villamossági Gyár,
Ganz Vagongyár. 1896-ig, majd 1918-ig újabb töretlen fejlôdés következett. Trianon
után – érthetô módon – a termelés jelentôsen visszaesett. A korábbi terjeszkedést az
összehúzódás váltotta fel. A gyárat 1946-ban államosították, majd 1964-ben a törzs-
gyárat bezárták és lebontották, mára csak a kéregöntöde egy része maradt meg.

A kéregöntöde
Akeréköntésbenmutatkozó növekvô igények kielégítésére, 1858–62 között Ganz fel-
építtette az 1600 m²-es, nyerstégla keretezésû és vakolt homlokzatú, Shed-tetôs,
Howe-féle fa rácsostartós, világos, korszerû kéregöntô csarnokot. A termelés fejlô-
dése – kisebb-nagyobb megtorpanásokkal – több mint négy évtizedig töretlen volt.

1896-ban – a millennium évében – Mechwart András vezérigazgató megvásá-
rolta a Ganz-féle eljárástól elvileg alig különbözô, de modernebb berendezésekkel
mûködô Griffin-féle amerikai licencet, ezzel megtartotta a cég európai piacait. A li-
cenc megvétele után az új eljárásnak megfelelô gyártáshoz nem csak a berendezése-
ket, hanem az öntöde épületét is átalakíttatta. A Ganz-törzsgyár megszûnéséig ez
volt az öntöde egyetlen jelentôs átépítése. Az új eljárással 1964-ig, a gyár bezárásáig
folyt az egyre jobban visszaesô termelés.

Az Öntödei Múzeum
Az egykori Ganz-törzsgyár ma már nem áll. Megmentett kéregöntödéjében alakítot-
ták ki az Öntödei Múzeumot Pfannl Egon építészmérnök tervei szerint, 1965–69 kö-
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zött. Pfannl a megmaradt öntôcsarnokot a nyugati és az északi oldalon „visszavágta”
és téglával burkolta, így a zárt beépítésûbôl szabadon álló, 1192 m²-es épület lett. A
déli és keleti oldal háborús sérüléseit és egyéb hiányosságait az ország akkori épí-
téstechnikai, -technológiai színvonalán rendbe hozatta. A csarnokteret érintetlenül
hagyta, csakmegerôsítette a rácsostartókat aláfogó fatámaszokat, és az északkeleti vé-
gében kialakította a kétszintes iroda és kiszolgáló blokkot a felvezetô szabadlépcsô-
vel együtt. Napjainkra a múzeum erôsen leromlott mûszaki-esztétikai állapotba
került.

Amegújult Öntödei Múzeum
Ahelyzet orvoslására még 2004-ben az OMMÖntödei Múzeumának igazgatója, Len-
gyelné Kiss Katalin helyreállítási tanulmányterv, majd 2008-ban engedélyezési terv ké-
szítésére kérte fel Rainer Pétert, az Állami Mûemlékhelyreállítási és Restaurálási
Központ építésztervezôjét. Az engedélyezési terv a rendelkezésre bocsátott felmé-
rési-állapottervre (készítôje: Szarka János Neoplan Bt., 2002–05.), a bejárások tapasz-
talataira támaszkodva, az igazgatónôvel és munkatársaival történt megbeszélések,
egyeztetések eredményét figyelembe véve 2009 elejére lett kész. Rövidesen elkészült
a kiviteli terv I. üteme is, így elkezdôdhetett a helyreállítás kivitelezése az anyain-
tézmények, az Országos Mûszaki Múzeum, ill. 2009-tôl a Magyar Mûszaki és Köz-
lekedési Múzeum által biztosított forrásokból.

A tervezés és kivitelezés résztvevôi

Építész vezetô tervezô: Rainer Péter
Színszakértô: Maczkó Erzsébet
Statikus vezetô tervezô: †Tésenyi Róbert, Berzi Péter
Elektromos vezetô tervezô: Bengyel Gyuláné
Kivitelezô: Hullán Botond, Bécsi 70 Kft.

AKulturális Örökségvédelmi Hivatal részérôl Lampert Rózsa területi felügyelô kísérte
figyelemmel a munkát.

Az építészeti-belsôépítészeti koncepció szempontjai

Az elsô helyreállító, Pfannl Egon építészmérnök tervének tiszteletben tartása mellett
törekedni kell:

• a mûemlékvédelmi elvek és építészeti elôírások maradéktalan betartására, ér-
vényesítésére,

• az épületegyüttes egységes – tartalmi-funkcionális-formai-esztétikai – külsô-
belsô megjelenésére,

• a meglévô és a fellelhetô korabeli részletek lehetôség szerint hiteles és szakszerû
bemutatására,

• amai használat igényeihez való alakításra (fûtés, szellôzés, világítás, vizesblokk,
akadálymentesítés stb.),

• a szükséges javítások, cserék, restaurálások, korszerûsítések maradéktalan el-
végzésére és
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• a további rendszeres idôszakonkénti karbantartások, nagyjavítások, kor-
szerûsítések elvégzésére.

Az ipari mûemléképület építészeti-belsôépítészeti helyreállítási engedélyezési terve

A terv a szempontok és igények messzemenô figyelembevételével a következôkép-
pen alakult:

• Az ingatlan kerítéssel történô körülzárásaWild László építészmérnök terve alap-
ján 2005-ben megtörtént. Akert teljes rendezése – utak kialakítása, támfal rend-
betétele, növénytelepítés, futtatás stb. – még hátralévô feladat.

• A déli homlokzat befalazott nyílásainak kibontása és újraablakosítása a külsô
megjelenés és a belsô csarnoktér, a tulajdonképpeni kiállítás kellô, természetes
megvilágítása érdekében szükséges.

• Akupolókemencék földszinti és emeleti adagolószintjének kellô, természetesmeg-
világítása, és egyúttal a beláthatóság biztosítása az áttetszô kopilitüveg átlátszó
üvegre való cserélésével érhetô el. A szellôztetés és hôszigetelés is megoldandó!

• Az öntôcsarnok bejárata melletti provizórikus információs-pénztárfülke helyett
– külsô tervezôvel terveztetve – új készül. A bejárati íves acélgerendás áltetô és
a vitrinek elbontásra kerülnek.

• A kiszolgálóblokk nem túl szerencsés helyrôl induló, nehéz vasbeton lépcsôjét
egyúttal a galériaszintre is felvezetô és az öntôcsarnokhoz is jobban illô köny-
nyed, áttört acélrács lépcsôre cseréljük.

• A kiszolgálóblokk 5 m belmagasságú földszintjét a kiszolgáló tereknél meg-
osztjuk, ezáltal 20 m² raktárteret nyerünk, megközelítése a tervezett acéllépcsô-
vel és egy plusz galériarész beiktatásával válik lehetôvé. A tárgyalóterem ismét
teljes belmagasságúvá válhat, kivéve a plusz galériarész alatti területet.

• Az öntôcsarnok déli és nyugati oldalára az északival összefüggô galériát ter-
veztünk – acéllépcsô, üvegmellvéd –, melynek járószintje acélrács, így a teret
nem sötétíti, viszont a látogatóknak páratlan rálátást biztosít a kiállítótérre. Aki-
állítás 70 fm (140 m²) falfelülettel és 140 m² alapterülettel bôvül(het)ne!

• Az öntôcsarnok belsô rekonstrukciójának részletes kidolgozása – az állandó és
az idôszaki kiállításokkal, a látogatók útvonalával stb. – a kiviteli terv II. üte-
mében történik.

• AShed-tetô 20 m hosszú, 3 m magas, fantasztikus Howe-típusú fa rácsostartóit
az aláfogások, pillérekmegszüntetésével ismét önhordókká tesszük, és újra osz-
tatlan, egyterû csarnok látványában gyönyörködhetünk (távlati terv).

• 200 m² alapterületû, kétszintes raktár-elôadó toldaléképület (összesen: 400 m²)
tanulmánytervét készítettük el az igények kielégítésére (megvalósítását a KÖH
Tervtanács nem javasolta).

A kivitelezés I. üteme

Ahomlokzat helyreállítási és színezési munkálatai 2009. március 23.–június 15. között
zajlottak. Ezt megelôzôen már 2008 ôszén az épületben elhelyezésre került az Aqua-
pol – roncsolásmentes – szigetelési rendszer.



41

Elôször a bontási munkákat kellett elvégezni:
• legelôször a déli és a keleti homlokzatlábazat cementvakolatát kellett leverni,
hogy minél elôbb és tovább tudjon száradni a fal,

• majd – állványozás után – a déli és a keleti homlokzatok rossz vakolatát kellett
eltávolítani,

• ezután a déli homlokzat elôkerült felsô ablaknyílásainak kibontása következett.

Ezt követték a javítási, építési munkák, ennek során:
• a tetô és az eresz bádogos munkáit kijavították, egyes elemeit kicserélték,
• a tetô faszerkezetét kijavították, sötétbarna xyladecor páccal felületkezelték,
• a falazatot szükség szerint kijavították és újravakolták, a vakolt vakablakokat ki-
alakították,

• a natúr téglafelületeket javították, kiegészítették, kifugázták, lecsiszolták és imp-
regnálták,

• az új acélkeretes üvegablakokat legyártották, majd mázolva, üvegezve beépí-
tették,

• a lábazat sólekötés után új hôszigetelô, lélegzô, vízlepergetô, sótároló vakolatot
kapott,

• a betonjárda lapburkolatot kavicságyba rakták.

Végül a színterv és a felhordott színminták szerinti homlokzatszínezésre került sor:
• az öntöttvas szerkezeteket, vasalatokat, rácsokat, fémfelületeket matt sötét-
szürkére mázolták,

• a homlokzatmezôket törtfehér színre festették,
• a vakolt téglaarchitektúra felületeit téglavörös színre festették.

Idôközben sikerült újabb anyagi segítséget kapni a fenntartó minisztériumtól, s
2009 októberére elkészült a kerítés-támfal felújítása, a kupolókemencék földszinti
adagolóterét határoló kopilitüveg fal átlátszó üvegûre cserélése, és a kert felújítása is
elkezdôdött.

A helyreállításra fordítható összegbôl ennyire futotta: amennyiben sikerül még
egy kis pénzt kapni, elkészülhet a támfalkerítés befuttatása borostyánnal, vadszôlô-
vel, és az Öntödei Múzeum épületére irányuló figyelem felkeltésére szolgáló, lóvas-
úti kerékpárt tartó acél rácsostartó pillér is.

Az öntôcsarnok, s így a kiállítótér természetes megvilágításán nagymértékben
javított a déli homlokzat felsô, befalazott nyílásainak kibontása és újraablakosítása
(kár, hogy a földszinti ablakok kibontása elmaradt). A kupolókemencék emeleti ada-
golószintjének természetes megvilágítása, egyúttal a beláthatóság biztosítása a több
helyen sérült, repedt, áttetszô kopilitüveg átlátszó üvegre cserélésével lenne elérhetô.

Összességében elmondható, hogy a rendelkezésre álló minimális összegbôl
megelégedésre megújult az idén 150 éves Ganz-törzsgyári kéregöntöde, vagyis a 40
éves Öntödei Múzeum külsô képe. Amennyiben újabb anyagi forrás lesz, elkezdôd-
het a helyreállítás II. üteme, az öntôcsarnok belsô terének felújítása; galériával, lép-
csôkkel, világításrekonstrukcióval.

Rainer Péter
A képek a I. oldalon láthatók.
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Öntvények kincsesháza –
tárgyi gyûjteményünk

Bevezetés
Amúzeum gyûjteményének alapját a Ganz Ábrahám által 1858–1862 között felépített
és 1964. augusztus 15-ig mûködô öntöde különféle szerszámai, használati eszközei és
gépei képezték, mint például a kupolókemence és tartozékai (ltsz. 68.257.1-2.) az ön-
tôüst (ltsz. 71.13.1.) és tartozékai, a kokszszállító talicska (ltsz. 70.80.1.9.), az öntôvilla
(ltsz.71.61.1.) és az üstszállító kocsi (ltsz. 71.18.1.). A törzsgyár anyagát késôbb ki-
egészítették más tárgyakkal, mint pl. az öntött mozdonykerékkel (ltsz. 68.160.1.), a
bucakemencével (ltsz. 69.277.1.), hiszen az elsô kiállítás forgatókönyvének összeállí-
tásakor a múzeum alapítója és elsô igazgatója, Kiszely Gyula már 352 tárgyat nevez
meg. Tanulmányunkban a vizsgált tárgyak leltári számát (ltsz.) írtuk be, de olyan
esetben, amikor még nem került sor a tárgy leltározására, a gyarapodási számot (gy.
sz. vagy Gy/.) írtuk a tárgy nevemellé. Itt voltaképpen tételszámokról beszélhetünk,
ami azt jelenti, hogy a múzeumi nyilvántartásnak megfelelôen, egy tételszámmal je-
lölünk több összetartozó tárgyat.

Amúzeummegnyitása, 1969. szeptember 24-e után fokozódott az öntödék és az
öntô szakemberek adományozási kedve, s az egy-egy idôszaki kiállításhoz ösz-
szegyûjtött tárgy többsége itt is maradt. Egy nagy baj volt azonban, hogy építéskor
az Öntödei Múzeumnak nem alakítottak ki raktárat, talán a tervezéskor csak ven-
dégkiállítások fogadásában gondolkodtak.Az ezt követô évtizedekben a múzeumba
érkezô tárgyak gyakorlatilag mind a kiállítási térbe kerültek. Késôbb az egyes kiállí-
tások installációs eszközei, az éppen nem aktuális téma tárgyi anyaga, vagy a meg-
sérült, tönkrement darabok elkezdtek a kupolókemence nem látható szintjeire
„vándorolni”, különbözô sufnikban, sarkokban felszaporodni.

2002-ben, már az Országos Mûszaki Múzeum (OMM) fiókintézményeként kö-
vetkezett be az az idô, amikor sikerült végre bérelt raktárhoz jutni, s az addig az egye-
düli nyolc órás alkalmazott (a múzeumigazgató) mellett Káplán György személyében
gyûjteménykezelô, majd 2003 végétôl muzeológus is bekapcsolódott a munkákba.
Többszöri raktárköltöztetés után kezdett felszámolódni a kiállítótér zsúfoltsága, s el-
kezdôdhetett a felszaporodott tárgyi anyag rendszerezése.

A nyilvántartás alakulása
Már Kiszely Gyula idejében is vezettek a tárgyi gyûjteményrôl nyilvántartást, ez ter-
mészetesen korábbi dátumokat tükröz, mint a múzeum tényleges megnyitása 1969-
ben. Érthetô, hogy az éppen befejezôdött építkezés, s az éppen elkészülô elsô
kiállítások idején nem jutott energia a teljesen szakszerû, naprakész nyilvántartásra,
de utána igyekeztek ezt pótolni. A beérkezô anyag azonban mindig szaporodott, s
megfelelô szakszemélyzet híján hiányosságok jelentkeztek a nyilvántartásokban.
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Az adományként kapott vagy
vásárolt tárgyakról – a többimúzeumi
intézményhez hasonlóan – ugyan ve-
zettek egyfajta nyilvántartást, de ez
akkor még nem volt szabályos. Az
Öntödei Múzeum legrégebbi, ún.
„Gyarapodási napló”-jába, egy zöld
színû, keményfedelû vonalas füzetbe
sorszámozva beírták a tárgy pontos
megnevezését, beérkezésének idô-
pontját, a megszerzés módját, és ké-
sôbb feltüntették a leltári számát.
1966. június 24-én, 43 éve írták be az
elsô tárgyat, egy anyagvizsgálatra használatos hajlítógépet (ltsz. 70.17.1.), mint a
Ganz-törzsgyári berendezések egyik darabját, mely jelenleg is a kiállított tárgyak kö-
zött található. Ezt a „Gyarapodási naplót” 1995. december 28-án zárta le Tatár Sándor
múzeumigazgató.

Amûtárgyakat a gyarapítási nyilvántartás után a múzeumokban feldolgozzák,
kartont állítanak ki róluk, fényképpel dokumentálják, majd ezt követôen kerül sor a
leltározásukra. Ez sok esetben jóval késôbb történik meg, vagyis a muzeológus nem
mindig ugyanabban a tárgyévben veszi leltárba a tárgyat, mint amikor a gyarapo-
dás történt. Példaként említhetjük az 1996-ban 1271 számon gyarapított harangsab-
lont, melyet az öntômesterek harangformázáshoz használnak, s amely csak 2005-ben
került leltározásra 2005.130.1. leltári számon.

Az Öntödei Múzeum elsô hivatalos leltárkönyvét elsô lapjának bejegyzése sze-
rint 1981. március 5-én nyitották meg, de a leltározás már a múzeum ünnepélyes
megnyitása elôtt elkezdôdött, hiszen 67.1.1. számon már találunk 1967-ben leltárba
vett tárgyat, egy lyukmérô körzôt. Ezt a leltárkönyvet 1983-ig használhatták, ugyanis
a legutolsó tárgy 83.16.1. leltári számon egy Zrínyi Miklóst ábrázoló alumíniumönt-
vény. A leltárkönyvben pontosan kitöltötték a Leltári szám, a Megnevezés, a Szár-
mazás helye és ideje, az Átadó neve, a Megszerzés módja, a Tárgy mérete rovatok
adatait.

Az új leltárkönyvet, amelybe az 1983 és 1986 között leltározott tárgyak kerültek,
1983. január 15-én nyitotta meg Tatár Sándor igazgató. A leltározók ezt is pontosan
vezették. A könyvet 1994. március 3-án zárta le Tatár Sándor.

Az OMMÖntödei Múzeuma 2002-ben elsô külföldi kiállítására, Selmecbányára
(Banska Štiavnica, Szlovákia) szállította tárgyait. (Az Öntödei Múzeum 1994 októ-
berétôl az OMM fiókintézményeként, 2009 januárjától pedig a Magyar Mûszaki és
Közlekedési Múzeum filiáléjaként mûködik.)Anemzetközi egyezmények értelmében
az ország területérôl csak leltározott tárgyakat lehet kivinni, így „Az öntöttvas di-
csérete” címû kiállítás addig még nem leltározott tárgyait ide vezették be, tovább
használva a leltárkönyvet. A leltárkönyvet aztán 2003. január 6-án zárta le véglege-
sen Lengyelné Kiss Katalinmúzeumigazgató.

1996. január 1-jétôl beszélhetünk igazán gyûjteményi nyilvántartásról. Ekkor
kezdtek el vezetni egy külön erre a célra rendszeresített keménykötéses füzetet gya-
rapodási naplóként, melyet az OMM Öntödei Múzeuma új bélyegzôlenyomatával

Az elsô kiállítás fényképe Ganz Ábrahám szobrával
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és Lengyelné Kiss Katalin mb. igazgató aláírásával láttak el. A 201 számozott oldal-
ból álló naplóba már elôírás szerint vezették a gyarapodási számot, a tárgy megne-
vezését, méreteit, származási helyét és idôpontját, állapotát, jellegét és leltári számát.
A gyarapodási naplót 2003. január 6-án zárta le véglegesen Lengyelné Kiss Katalin
múzeumigazgató.

Ezt követôen a múzeum a nemzeti kulturális örökség miniszterének 20/2002.
(X. 4.) számú, múzeumi intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló rendelete
alapján áttért az új nyilvántartási rendre. A benne foglalt rendelkezések értelmében
2003. április 2-án nyitottuk meg az új gyarapodási naplót és 2003. december 31-én az
új leltárkönyvet, melyeket jelenleg is vezetünk.

A leltárkönyvet Csibi Kingamuzeológus kezdte el vezetni 2004-ben, majd 2005-
ben kapcsolódott be a munkába Millisits Máté segédmuzeológus is. Azóta is igyek-
szünk a múzeumba került tárgyak gyarapodását naprakészen tartani, de
folyamatosan végezzük amég nyilvántartásba nem vett, ún. „törzsanyagnak” a gya-
rapítását és leltározását is.

Az Öntödei Múzeum tárgyi gyûjteményének jellemzôi
Jelenleg a MMKM Öntödei Múzeumának eddig nyilvántartásba vett tárgyi gyûjte-
ménye 3116 tételbôl áll, feldolgozatlan állomány is van, ez kb. 10–12%.

Sajnos, az évenkénti tárgyi gyarapodást a kezdeti idôszakban nagyon nehéz
nyomon követni, mivel a tárgyéveket nem zárták le. Így a tényleges évenkénti gya-
rapodást igazán csak 1996-tól tudjuk meghatározni. 1995 végéig 1269 tételt vettek
nyilvántartásba.

A tárgyi anyag évenkénti gyarapodása

A Ganz-törzsgyári öntöde mûemléki berendezései és kiszolgáló egységei 6%-
ot, az ipari vas- és acélöntvények 52%-ot, a 19–20. századi kereskedelmi vasöntvé-
nyek (kályhák, vasalók, íróasztali díszek) 17%-ot, az építészeti vasöntvények 2,5%-ot,
a 19. századi öntöttvasmûvesség mûvészi darabjai 2,5%-ot, a nemvasfém ötvözetek-
bôl (bronz-, sárgaréz, cink-, szilumin-, hiperszil- és egyéb színesfém) készült öntvé-
nyek 12%-ot, a technológiai eszközök (minták, formák, magszekrények,
vizsgálóeszközök stb.) 8%-ot tesznek ki.
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A tárgyi gyûjtemény összetétele

A legnagyobb számban a vasalapú ötvözetekbôl öntött öntvények szerepelnek,
ez érthetô is, hiszen a múzeum is egy vasöntödébôl alakult át.

A kereskedelmi ötvények (illetve olyan tárgyak, melyeknek lényeges eleme az
öntvény) legnagyobb része is vasöntvény. Ebben a kategóriában jelentôs gyarapo-
dást jelentett a Bucskó-féle kályhahagyaték megvásárlása 1998-ban, amivel 30 db,
többek között felvidéki és erdélyi öntödékbôl származó, különféle, 19. századi ön-
töttvas kályha került a gyûjteménybe.

Amúzeum a legelsô idôktôl kezdve gyûjti az 19. sz. közepétôl az 1920–30-as éve-
kig tartó öntöttvasmûvességi virágkor mûöntödéinek kisplasztikai remekeit, igénye-
sen formált szobai díszeit, használati eszközeit. E gyûjtemény jelentôsebben az
1984-ben magángyûjteménybôl vásárolt 25 darab mûöntvénnyel és 2003-ban a Nem-
zeti Kulturális Alap (NKA) és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) segítségé-
vel szerzeményezett váci magángyûjteménybôl bekerült 11 db-os kollekcióval bôvült.

Külön kategóriába sorolhatók az öntöttvas építészeti elemek, amelyek 1996-ban,
a millecentenáriumra készített kiállításhoz érkeztek be, bár gyarapítása a következô
években történt meg.Az öntöttvas építészetben történô alkalmazásaMagyarországon
1810 körül kezdôdött el kisebb fesztávú hidak készítésével, épületeknél a 19. század
közepén vált általánossá. Lakóházaknál az 1880-as évekig, csarnoképületeknél a szá-
zad végéig alkalmazták.A20. század elejétôl szerepét már a hengerelt idomacél vette
át.

Az utóbbi évtizedekben a nemvasfémekbôl készült öntvényekkel is számotte-
vôen bôvült a gyûjtemény, különösen a 30. évforduló alkalmából adományozott alu-
mínium- és színesfém öntvényekkel, de egy debreceni magángyûjtôtôl NKA
pályázati pénzbôl vásárolt háztartási gyûjtemény sok rézvasalójával is. Ide sorolhat-
juk a 408 darabot kitevô öntött plakett- és éremgyûjtemény nagy részét is, valamint
a kohászati panteonmellszobrait is, melyek az OMBKE jóvoltából sorakoznak a mú-
zeum parkjában, s kialakulásáról a Jelentôsebb események amúzeum életében c. ösz-
szeállításban olvashatók a részletek.

Atechnológiai eszközök arra szolgálnak, hogy a látogatót az öntészeti szakma rej-
telmeibe jobban bevezessék. Ilyenek a formázáshoz használt minták, a gazdaságosabb
formázást segítô mintalapok, az állandó formák, vagyis a kokillák, az üregek kiképzé-
sére szolgáló magok, illetve a készítésükhöz használatos magszekrények, a harangdí-

Mûemléki berendezések 6%

Vas- és acélöntvények 52%
Háztartási vasöntvények 17%

Építészeti vasöntvények 2,5%

Öntöttvasmûvesség öntvényei 2,5%

Egyéb fémbôl készült öntvények 12%

Technológiai eszközök 8%
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szítéshez használt gipszminták és betûk, a különféle kéziszerszámok és gépek, kemen-
cék, vizsgáló- és minôsítô eszközök. Ez a fajta gyûjteményi ág a kezdetektôl jelen volt
a múzeumban, s folyamatosan gyarapodott, bár a régi homokmagok és viaszminták
közül már csak néhány állítható ki, a többi sajnos, nem állt ellen az idô vasfogának.

Az utolsó évtized kiemelkedôen nagy számú gyarapodást hozó esztendôit, a
2001-es, a 2005-ös, a 2006-os és a 2008-as évet a késôbbiekben elemezzük.

Megszólalnak a nyilvántartás naplói
A több mint 40 év alatt bekövetkezô
mûtárgyi gyarapodásról e kiadvány
keretei között nincs módunk részletes
elemzést adni, de a kezdeti három év-
tized éveibôl egy-egymozzanatot kie-
melve, s az utóbbi 10 évet kissé
részletesebben tárgyalva, ízelítôt
adunk az Öntödei Múzeum gazdag
mûtárgyi anyagáról.

Amint már utaltunk rá, a leltá-
rozás kezdete az 1967-es esztendô.
Ekkor a Ganz-törzsgyári anyag da-
rabjai kerültek elsôként leltárba. Egy-
részt a múzeum akkori mûködtetését
vállaló Lenin Kohászati Mûvek át-
adta a törzsgyári öntöde utolsó idô-

ben használt tárgyait, másrészt a diósgyôri gyár saját tulajdonú tárgyaiból is
adományozott az akkor indulómúzeumnak.Amúzeummegvalósításáhozmás cégek
is hozzájárultak. Így a Csepeli Vas- ésAcélöntöde háztartásban használt kereskedelmi
öntvényeket, a Metalloglobus a II. világháború során rekvirált, de hadicélra fel nem
használt bronzharangot (ltsz. 67.62.1.) és más színesfém öntvényeket adományozott.

1968-ban az öntészet kezdetét demonstráló bronzkori és rézkori régészeti tár-
gyak másolatai kerültek a gyûjteménybe, mint pl. a rézcsákány (ltsz. 68.194.1.) vagy
a tokos balta öntôformája (ltsz. 68.112.1).

Amúzeum megnyitásának évében magánszemélyek, lelkes öntômesterek saját
kézi formázószerszámaikat adományozták a múzeumnak.

1970-ben az ipari öntvények gyarapodásán kívül említésre érdemes az öntészeti
fejlesztésekkel kapcsolatos emléktárgyak gyarapodása, melyek közül kiemeljük a
múzeum alapítójának, Kiszely Gyulának az ajándékát, amely a Soroksári Vasöntö-
dében telepített forrószeles kupolókemence elsô csapolása emlékére öntött bronz ha-
mutartó (ltsz. 70.102.1.). Az elsô öntésbôl készült hamutartó formájú, öntöttvas
emléktárgyat (gy. sz. 1607) késôbb vásárolta meg.

1971-ben szerzeményezett tárgyak nagy része az Öntödei Vállalattól érkezett
be. Az ország tíz öntészeti vállalata tartozott e cégcsoportba. Sajnos, a gyártás helyét
nem jelölték meg következetesen, így az igazi feldolgozást még az öntödék régi szak-
embereivel pontosítanunk kell.

A 2008-ban megnyitott új Fémöntészeti emlékeink kiállításban is
helyet kaptak az 1967-ben szerzeményezett bronzharangok
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1972-ben egy háromrészes ön-
töttvas kokilla szerepel a leltár-
könyvben, melyet húsvéti nyuszi
csokoládéfigura gyártásához hasz-
náltak (ltsz. 72.39.1.).

1973-ban az ipari öntvények
mellett a pesterzsébeti Motorönt-
vénygyár padlásán megtalált gipsz-
és viaszminták kerültek be, melyek
az egykori Peternell–Kulhanek-féle
harangöntô mûhely emlékei. A Szent
Imrét ábrázoló gipszminta (ltsz.
73.139.1-2.) a tavalyi Szent Imre-év
több kiállításán is szerepelt.

1974-ben a Fôvárosi Óra- és Ékszeripari Vállalat híres zeneszerzôk, mint pl. Liszt
Ferenc (ltsz. 74.8.1.), vagyWolfgang Amadeus Mozart (ltsz. 74.8.7.). portréival díszített,
öntött bronzplakettek egész sorát adományozta a múzeumnak.

1975-ben a nagyszámú jármûipari öntvény mellett a Lampart ZIM Kecskeméti
Gyára reklámtárgyként gyártott kis zománcozott kádját említjük meg (ltsz. 75. 58.1.),
1976-ban pedig a MAHART-tól kapott öntöttvas kötélbakot (ltsz. 76.4.1).

1977-ben a harangok után megkezdôdött más szakrális öntvények gyûjtése is,
így került hozzánk egy öntöttvas asztali feszület (ltsz. 77.37.1.), mely a munkácsi
mûöntöde terméke. Jellegzetessége a feszület talpazatán egymás mellé elhelyezett
két babérkoszorú.Dr. Kovács Istvánné édesapja, Koller Károly selmecbányai kohómér-
nök emlékére ajándékozta a múzeumnak.

A Fôvárosi Gázmûvek 1978-ban adományozta azt a 8 darab kandelábert (ltsz.
78.52.1.–78.59.1.), amivel a múzeum kertjének világítását sikerült megoldani.

Nem is hinnénk, hogy a háztartásban is milyen jelentôs szerepet játszanak a vas-
öntvények. 1979-ben több háztartási tárgy került a múzeumba, mint pl. faszenes va-
saló (ltsz. 79.13.1), vaslábas (ltsz. 79.17.1.) és vaskályha (ltsz. 79.18.1.).

1980-ban a MAHART Folyamhajózási Üzemigazgatóság Javítási Osztályának
Zrínyi Szocialista Brigádja 25 gyûjteményi tételt adományozott a múzeumnak, me-
lyet eredetileg az 1974-es „Öntészet a hajózás szolgálatában” címû kiállításra hoztak
be, így gyarapítva a hajózással kapcsolatos öntvények számát (ltsz. 80.56.1–80.81.1).

1981-ben egy mûvészien kidol-
gozott öntöttvas Mechwart András-
plakettet leltároztak be 81.27.1.
számon, holott ennek bronzból ön-
tött eredetije, melyet Kopits János
(1872–1944) szobrászmûvész model-
lált, már 74.28.1. leltári számon sze-
repelt a múzeum gyûjteményében.
Így a Ganz-törzsgyár múltjának
meghatározó személyiségérôl két
szép tárgy is szerepel az éremgyûjte-
ményben.

Húsvéti nyuszi csokoládéfigura öntöttvas kokillája

Kép a hajózási öntvények kiállításáról
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1982-ben újévi emlékplakett sorozatot és egy a bá-
nyász-kohász összetartozást szimbolizáló, finoman kidol-
gozott öntöttvas reliefet kapott a múzeum a freibergi
Bányászati Akadémiától, „Glückauf!” (Szerencse fel!) fel-
irattal (ltsz. 82.8.1.).

1983-ban került leltározásra dr. Vörös Árpád, az
OMBKE Öntödei Szakosztály elnökének ajándéka, egy
bronz díszdobozos öntöttvas sakk-készlet, melynek figurái
római katonai öltözetet viselnek. Érdekessége, hogy az
1978-ban a Budapesten rendezett 45. nemzetközi öntô-
kongresszus alkalmával a CIATF elnöke, H. Morrogh is
ugyanilyen sakk-készletet kapott az OMBKE-tôl.

1984-ben jelentôs, 19. századi mûvészi öntöttvas tár-
gyakkal gazdagodott a kollekció. Pusztai Lászlómûvészet-

történész, a magyar öntöttvasmûvesség elsô tudományos feldolgozójának
gyûjteményébôl 26 féltett darab került hozzánk. Amegvásárolt mûtárgyak többsége
a munkács-selesztói mûöntödében készült. Egyik legkiemelkedôbb tétel Nepomuki
Szent János szobra (ltsz. 84.19.1.). Szintén ebben az évben jutott hozzánk a munkácsi
öntöde jelzett remeke, a filigrán öntésû öntöttvas sakk-készlet (ltsz. 84.33.1.), mely-
nek modellôre Schossel András szobrászmûvész volt, aki 1849-tôl haláláig, 1874-ig al-
kotott a munkácsi mûöntödében.

1985-ben magyarországi öntödék emléktárgyaival bôvült a gyûjtemény. Így a
„SOPRONI VASÖNTÖDE 1910–1985., XI. MAGYAR ÖNTÔNAPOK SOPRON 1985.
V. 20–22.” feliratú (ltsz. 85.4.1.) plakettel is, amellyel az ott rendezett konferenciára,
egyben az öntöde 75 éves jubileumára emlékeztek.

1986-tól szakember hiányában nagyon hézagos volt a nyilvántartás, s csak 1996-
tól kezdôdött újra a tárgyak gyarapítása.

1996-ban az OMBKE Öntészettörténeti és Múzeumi Szakcsoportja elnökének,
Szántai Lajosnak a segítségével sikerült az 1993-ban bezárt Soroksári Vasöntöde Rt.
dokumentumait és emléktárgyait a múzeum gyarapodásába venni. Kiemelt kultúr-
történeti érdekesség az 1955-tôl 1993-ig az öntöde bejáratánál elhelyezett két, álló
munkást ábrázoló öntöttvas dombormû, melynek modellôre Marton László (1925–
2008) szobrászmûvész volt. Az egyik dombormû egy öntvénytisztító munkást ábrá-
zol légkalapáccsal (ltsz. 2007.27.1.), a
másik egy formázót, kézi döngölôvel
(ltsz. 2007.28.1.).

A 20. század elején galvanikus
eljárással, nikkelbevonattal készítet-
ték az öntöttvas tárgyak egy részét,
melyek ezüstös hatásuk révén maga-
sabb esztétikai igényt elégítettek ki.
Egyik ilyen technológiával dolgozó
gyár volt a salgótarjáni Hirsch és
Frank. Míves termékei közül való az
a nikkelezett öntöttvas gyufásdoboz-
tartó (ltsz. 2002.58.1.), melyet Illyés

A freibergi Bányászati
Akadémia ajándéka

MUNKÁTS jelzésû sakk-készlet
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Mihály debreceni öntöttvas gyûjtô adományozott a mú-
zeumnak 1997-ben.

1998-ban azNKAmûtárgyvásárlási pályázata révén
jelentôsen, 30 darabbal gyarapodott a múzeum kály-
hagyûjteménye. Oszlopkályhák, szögletes alakú kályhák,
emeletes rekeszkályhák, kisebb reggelizôkályhák és pl.
olyan érdekes kályhák kerültek hozzánk, mint a „kari-
káskályhák”, vagy tréfás nevükön „jancsikályhák”.
Elônyük, hogy méretük miatt könnyen szállíthatók, így
pillanatok alatt bárhol felállíthatók.Aköznép elôszeretet-
tel használta ezeket piaci melegedôk és kisebb helyiségek
fûtésére. A reggelizôkályha (Frühstücksofen) kisebb he-
lyiségek (pl. hálószobák, vagy gyermekszobák) fûtésére
alkalmas, melegítôfülkével ellátott, szépen díszített fûtô-
alkalmatosság, amelyen a reggeli italt (tejet, teát) és a zsömlét is fel lehetett melegíteni.

Az utolsó tíz esztendô (1999–2008) gyarapodását tekintve számbelileg is, és mi-
nôségre nézve is a múzeum gyûjteménye míves, szép darabokkal gazdagodott.

Az oszlopdiagramból is kitûnik, hogy volt egy-egy kimagasló év, amikor a gya-
rapított tárgyak száma meghaladta a 150-et.

1996-ban nyílt meg a millecentenárium tiszteletére a „Vasöntészeti emlékek a
múlt század végérôl – 1880–1914” címû kiállítás, amelyen sok eredeti, vagy újraön-
tött vasöntészeti emléket mutattunk be. A
45 építészeti öntvény ennek folyománya-
ként, 1999-ben a Kandeláber Rt. és a Patina
Kft. ajándékaként került a múzeum gyûjte-
ményébe. A mûtárgyakat két csoportra
bonthatjuk: az elsô csoportba tartoznak az
„in situ”, vagyis egy adott régi épületbôl
származó öntvények, a másodikba pedig a
régi minta alapján az elmúlt évtizedekben
készített ún. „újraöntött” öntvények.A leg-
többmûtárgy közterületen elhelyezett önt-
vény, mint pl. a 2002.54.1. leltári számú
korlátelem, vagy az 1554 és 1556 gyarapo-
dási számú kandeláberoszlop. Ugyaneb-
ben az esztendôben került be a múzeum
egyik kiemelkedôen látványos darabja a
Ganz-tanonciskolából származó csigalép-
csô (gy. sz. 1515), amely eredetileg a Ganz
és Társa Vasöntô- és Gépgyár Rt. Elektro-
technikai Osztálya területén felépített ta-
noncképzô épületében állt. 1997-ben a
gyár területén az új kulturális központot,
a Millenáris parkot alakították ki, amely-
nek során lebontották az épületet. Az ere-
deti helyérôl történt kibontás során

Jancsikályha (gy. sz. 1433)
„SALGÓTARJÁN 6” jelzéssel

A felújított csigalépcsô és galéria
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oldalára dôlt a kb. öt méter magas konstrukció, így hiá-
nyosan, sérülten került hozzánk. 1997–98-ban a sérült
lépcsôtagokat és oszlopokat jelentôs vállalati támoga-
tással az ITC Öntöde Kft. öntötte újjá.

2000-ben összesen 87 tétellel gyarapodott a mú-
zeum. Ez annak is köszönhetô, hogy a Küttner-GHW
düsseldorfi cég összesen 7 márka jelképes összegért en-
gedte át a múzeumnak 6 olvasztókemence-makettet és
55 emlékplakettet tartalmazó gyûjteményét. A szállítás
a TP Technoplus Kft. fuvarköltségét terhelte.

A2000. esztendô egyik legjelentôsebb szerzeménye
volt a Jeney Tibor–Oborzil Edit iparmûvész házaspár által
adományozott réselt alumíniumharang (gy. sz. 1603),
amelyet 191.937. számú szabadalmukban is levédtek.

Céljuk az volt, hogy az alumíniumot, a magyar „ezüstöt” alkalmazzák harangkészí-
tésre a hagyományos ötvözetek helyett. E találmánnyal a felhasznált anyag tömege
és ára, valamint a harang elkészítéséhez szükséges idô jelentôsen csökkent. A gyár-
tás során csak egyszer felhasználható polisztirol öntômintával dolgoztak, mely biz-
tosítja egyben a harang egyediségét is. A találmány nem csak a nagy méretû és
tömegû harangokra korlátozódik, hanem kedvezô hangzást biztosít kis méretû és tö-
megû harangok esetében is, így kedvezô feltételeket nyújt harangjátékok készítésére
is. Sajnos, ezután néhány éven belül mindketten elhunytak, így nagy álmuk, az alu-
mínium világharang megalkotása nem valósult meg. Hagyatékukból szép kollekció
látható a hajdúszoboszlói termálfürdô elôtt.

2001-ben öntött háztartási eszközök széles tárházával bôvült a múzeum gyûjte-
ménye. Egy magángyûjtôtôl erdélyi, felvidéki és kárpátaljai vasöntödék számos ter-
mékét, ritkaságok egész sorát vásárolhattukmeg az NKAtámogatásával. Így kerültek
hozzánk a füleki (ma Filakovo, Szlovákia) edénygyár öntödéjének „FÜLEK 2” (ltsz.
2005.76.1.) „FÜLEK 3” (gy. sz. 1731), „FILAKOVO 4” (ltsz. 2005.80.1.) valamint
„FÜLEK 5” (gy. sz. 1732) jelzésekkel ellátott faszenes vasalói is. A feliratokból nyomon
követhetô, hogy az elsô világháború után a gyárat a trianoni döntés (1920) értelmé-
ben Csehszlovákiához, majd az elsô bécsi döntés (1938) értelmében újra Magyaror-
szághoz csatolták.

Szép egységet képeznek a rusz-
kabányai (Ruşchiţa, ma Románia)
vasöntöde öntöttvas mozsarai is. Az
„5” (ltsz. 2005.144.1.), „6” (ltsz.
2005.145.1.), „8” (ltsz. 2002.29.1.) és
„15” (gy. sz. 1700) jelzetû mozsarak
között csak méretbeli különbségek
vannak.

Kossuth Lajos halála után a ma-
gyar közéletben felébred a szabad-
ságharc nosztalgiája. Egyre-másra
jelennek meg a Kossuth-ábrázolások
az egyszerûbb családok háztartásá-

Réselt alumíniumharang. Oborzil Edit
tervezte, kivitelezôje Jeney Tibor

A Kossuth-fejes zárógombbal díszített HF-vasaló hirdetése
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ban és mindennapi életében is. Így dobják piacra
jó üzleti érzékkel a salgótarjáni Hirsch és Frank
öntöde ügyes kezûmintakészítôi által megmintá-
zott, Kossuth-fejes zárógombbal díszített vasalót.
Két ilyen mûtárgyunk is van, egy „5” nagyságú
(ltsz. 2005.27.1.), és egy „6” nagyságú (ltsz.
2002.31.1.).

Ez utóbbi gyûjtemény feldolgozásakor az
elsô világháború világába is betekintést nyerhet-
tünk. A hadseregnek rézre volt szüksége, ezért a
rézmozsarakat begyûjtötték a lakosságtól, és he-
lyette öntöttvas mozsarakat kaptak a háztartások.
Gyûjteményünk e vétel által olyan különleges tár-
gyakkal is gazdagodott, melynek peremén vaske-
reszt és az 1914–1916 évszám látható (gy. sz. 1709),
vagy a „DURCH KRIEG ZUM SIEG 1914–1916”
(gy. sz. 1707), ill. a „PRO PATRIA 1914–1916” (gy.
sz. 1706) felirat olvasható.

E gyûjteménymegvásárlásával nem csak 200 háztartási öntött vasalóval, hanem
más háztartási érdekességgel is gyarapodott a gyûjtemény, mint a „H(irsch) F(rank)”
jelzéssel ellátott konyhamérleg (gy. sz. 1713), vagy a kisgarami (Rhónic, Rohnec, ma
Szlovákia) Királyi Vasmûben gyártott, KV jelzésû tarkedlisütô (gy. sz.1952) és a „TES-
CHEN 1” jelzésû, sziléziai öntésû füles lábas (ltsz. 2005.9.1.) a 19. század végérôl.

2002-ben a múzeum több mûvészi kivitelû darabbal lett gazdagabb. A rhónici
mûöntöde legismertebb terméke a díszes kivitelû fedeles bányászserleg (ltsz.
2005.141.1.), amelynek figurái a 18–19. századi felvidéki bányászok jellegzetes öltö-
zetét viselik, feszes nadrágot, bô bányászinget, vállgallért, bányászkalapot, bakan-
csot és farbôrt. A serlegen a bányászok életét bemutató jelenetek láthatók, így pl.
„Fohászkodás”, „Leszállás a bányába”, „Munka a bányában”. Párhuzamok alapján
megállapítható, hogymodellôre az 1820-as években a kisgarami gyárban dolgozó Le-
opold Förster volt. Valószínû, hogy ilyen bányászserleget a selmecbányai Bányászati
Akadémia kiváló hallgatói kaphattak búcsúajándékként.

Az áttört, gótikus mintázatú öntöttvas tál (ltsz. 2005.142.1.) Erdély egyik legje-
lentôsebb mûöntödéjében Resicán (Reşiţa, ma Románia) készült és vétel útján került

a múzeum birtokába.
Korát nézve párjának te-
kinthetjük, hiszen mindkét
vasmû ugyanabban az idô-
ben, 1770 körül jött létre,
azt a zsinórdíszítésû finom
kidolgozású tálat (ltsz.
2005.143.1.), mely az aninai
(Anina, ma Románia)
mûöntészet jellegzetes da-
rabja.

Fedeles bányászserleg a 19. sz. elejérôl

19. századi áttört falitálak
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2003-ban az NKA jóvoltából újabb öntöttvasmûvességi kollekcióval gyarapo-
dott a múzeum gyûjteménye. A lovag alakos gyertyatartó párt (ltsz. 2004.24.1–2.) a
Ganz Rt. öntödéje gyártotta, ezért becses darab. A lovagok magát a gyertyatartót és
a cseppfogót emelik a fejük fölé. Az egyik lovag a bal, a másik a jobb kezében tartja
a gyertyatartót.

Az ókori mitológiai alakokkal díszített öntöttvas díszdoboz (ltsz. 2004.47.1) való-
színûleg egymódosabb hölgy nappalijában díszelgett. Fedelét egy kereveten fekvô nô-
alak díszíti, kinek egy angyal egy dobozt nyújt át. A doboz elsô és hátsó része is ókori
motívumokkal díszített. Alja és zárszerkezete hiányos, restaurálását tervbe vettük.

2004-ben összesen 36 tétellel, tehát számszerûen nem gyarapodott jelentôsen a
gyûjtemény, de a tárgyak egyediségét és mûvészi kidolgozását tekintve szinte egye-
dülálló. Vétel útján került a múzeumba a resicai (Reşiţa, ma Románia) öntöde két for-
magazdag kisplasztikája. A „Csillére támaszkodó bányász” (ltsz. 2005.106.1.)
1860–1870 körül készülhetett, a másik pedig az „Ércet törô bányász” figurája, ami
egy öntöttvas díszdobozra van applikálva (ltsz. 2005.107.1.). Ez utóbbi tárgyat Leo-
pold Förster selmecbányai modellôr mintája alapján 1820–1825 között öntötték

A csillére támaszkodó és az
ércet törô bányász kisplasztikája

A három 19. századi gyertyatartó

AGanz Rt. öntödéjében 1920–30-as
években készült gyertyatartók
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Rhónicon. Három oldalán a selmecbányai Bányászati Akadémia jellegzetes jelei, jel-
vényei, illetve bányászeszközök vannak, a negyedik oldalon pedig a „Glück auf!”
felirat olvasható.

A KÖH támogatása révén, vétel útján került a múzeumba az a három csoda-
szép öntöttvas gyertyatartó, amelyek a munkácsi mûöntészet páratlan alkotásai. A
Flóra istennôt ábrázoló gyertyatartó (ltsz. 2005.87.1.) három részbôl van összesze-
relve. Akerek talpa növényi ornamentikával díszített, a törzse antik istennôt mintáz,
kezében bôségszaruval. A fején található dísz maga a gyertyatartó és cseppfogója.

A kariatidát ábrázoló gyertyatartó (ltsz. 2005.86.1.) szintén három részbôl áll.
Talpazata egyszerû ívû, rajta az antikizáló szimbolikus alak tógában van, jobb kezé-
vel a gyertyatartót fogja. Modellôre feltehetôenValentinusWillaschek volt, aki 1834-tôl
kezdve tevékenykedett a munkácsi (Mukacsevo, ma Ukrajna) vasgyár mûvészi da-
rabokat gyártó öntödéjében.

A harmadik egy háromszögletû talpon nyugvó kétkarú gyertyatartó (ltsz.
2005.104.1.). A talpra van csavarozva a gyertyatartó klasszicizáló oszlopot mintázó
szára. A szár középsô részén két puttó áll összeölelkezve, kik a fejükön díszként tart-
ják a gyertyatartó két karját. A két kar növényi ornamentikával díszített, ehhez csa-
varozták még a cseppfogókat, melyek szintén növényi díszítésûek. A cseppfogót
bôségszaru formájú díszítés tartja. E darabmodellôre a jelzés szerint SchosselAndrás.

2005-ben ajándékozás útján került hozzánk az az öntöttvas töltôkályha, mely
igen népszerû volt a 19. század második felében. A kályha nyolc vaslábon áll, a
lábazatába rejtették a növényi mintás hamuzó fiókot. A tüzelôtér ajtaján aratójelenet,
egy férfi kaszával búzát arat, a búza közül nyúl ugrik ki.
Felette a felirat: CHISNYOVÍZ (Chyžnianská Voda, ma
Szlovákia). Oszlopos felsô része bordázott, tetején va-
dászportré, agár és nyúl ábrázolás díszíti. Legfelül csip-
kés párkányzata van (ltsz. 2005.127.1.).

Amásik látványosan szép kályhátMózes József ceg-
lédi gyûjtô ajándékozta ugyanebben az évben. A Kaláni
Vasgyár (Calan, ma Románia) terméke (ltsz. 2005.128.1.).
A négyszögletes, négyszintes kályha alsó része a tûztér,
melynek négy sarkát lábakká alakították A lábazat áttört
lapjai között helyezték el a hamuzófiókot, mely növényi
mintával díszített. A téglatest két hosszabb, szembenálló
oldalán táncoló, furulyázó és hegedülô puttók láthatók.A
kályha második szintjén, a két szemben lévô oldalon
négyzetes, növényi mintás ajtajú, csipkedíszes oldalúme-
legítôtér van. Harmadik szintje szintén csipkedíszes, két
szemben lévô ajtaján, áttört növényi minta között, szár-
nyas puttóval. A kályha legfelsô elemén „KALÁNI VAS-
GYÁR” felirat olvasható, a tetejére csipkés pártázatot
rögzítettek, középen bányászjelvény díszíti.

E páratlan mintázatú öntöttvas termékek mellett
újabb, modern, 20. századi termékekkel is gyarapodtunk.
AVasipari Kutató Intézet (Vaskut) Kohászati Kft.-tôl kap-
tunk tárgyakat, melyek orvosi felhasználásra készültek.

AKaláni Vasgyár (Calan, ma Románia)
által készített emeletes kályha
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E tárgyak között többféle fogászati ötvözet, kü-
lönféle csontpótló anyagok mellett pl. porcelá-
nozott híd (Gy/191.), és csípôprotézis (Gy/177.)
is volt, vagyis a modern gyógyászat legújabb
vívmányai, melyeket precíziós öntési technoló-
giával készítettek.

Az év során a megújuló állandó kiállításra
való tekintettel végre gyarapodási naplóba ke-
rültek olyan tárgyak is, melyek eddig a múze-
umban voltak, de nem voltak jelzettel ellátva.
Ilyenek voltak pl. az acéllemez erôsítésû fa ho-

mokdöngölôk (Gy/207.) és (Gy/208.).
2006-ban az Öntödei Múzeum 204 vasalóval gyarapodott dr. Éva Tongue-Tóásó

asszony adománya által. A svájci hölgy rokona útján értesült a 2003-as „Régi tüzek
parazsa” címû kiállításról, így ajánlotta fel az Öntödei Múzeumnak gyûjteményét. A
vasalók származási helye igen változatos, a távoli, az európai ember számára „eg-
zotikus” országokból származó csodák is vannak köztük.

A gyûjtemény egy-egy becsesebb darabját kiemelve találkozunk itt Angliából
származó fafogantyús spirituszos útivasalóval (ltsz. 2008.71.1.), svájci, lapos, ún. tö-
mörvasalóval (ltsz. 2008.77.1.), vagy francia, egybeöntött nyelû tömörvasalóval (ltsz.
2008.112.1.). Meg kell említeni a sárgaréz testû, fafogantyús kínai díszvasalót, me-
lyen kínai írás olvasható (ltsz. 2008.48.1.), de bekerült a gyûjteménybe a Fülöp-szi-
getekrôl származó edényvasaló bronzöntvénybôl (ltsz. 2008.63.1.), „Industria
Argentina” feliratú, spiritusszal fûthetô vasaló (ltsz. 2008.72.1.), egy Dél-Afrikából
származó bricsesznadrág-vasaló (ltsz. 2008.102.1.), és az észak-afrikai szenesvasaló ál-
latfejet imitáló fedélzárral (ltsz. 2008.140.1.).

2007-ben kapta meg a múzeum a Budapesti Városvédô Egyesülettôl a Lánchíd
egyik öntöttvas kandeláberfejét,
(ltsz. 2008.58.1.), amelyet a II. vi-
lágháború utáni helyreállításkor
a Vasöntöde és GépgyárNemzeti
Vállalat öntödéjében készítettek
az eredeti lámpafej alapján.

Ez évben került nyilvántar-
tásba az a bronzírozott öntöttvas
kancsópár (ltsz. 2007.1.1.1 és
2007.1.1.2.), melyet 1900 körül ön-
töttek francia öntvények alapján
a Ganz és Társa Gépgyár Rt.-ben.
A tárgyak a historizmus jellegze-
tes darabjai, teljes felületüket be-
borítja az állatok és a növények
összességébôl képzett díszítés.

A Budavári Nagyboldog-
asszony plébániatemplom (Má-
tyás-templom) déli tornyánakBronzírozott öntöttvas díszkancsók

Spiritusszal fûthetô vasaló Argentínából



55

felújítása idején az addig a templom tornyában el-
helyezett, használaton kívüli harangjármokat
(ltsz. 2007.3.1–2007.7.1.) is ebben az évben ajándé-
kozták az Öntödei Múzeumnak.

A harangok felfüggesztésére másfél évez-
rede vízszintes tartószerkezeteket, jármokat al-
kalmaznak, melyek a 19. század közepéig
kizárólag fából készültek. Az addig koronás fel-
függesztésû harangok helyett tárcsás felfüg-
gesztésû harangokat a 19. század közepétôl
készítenek, melyeknek felszerelésére már vas-
jármokra volt szükség, ill. késôbb acélszerke-
zetû állványokat készítettek erre a célra. A
tárcsa alkalmazásával a harangot 90°-kal el le-
hetett fordítani, hogy más helyen érje az ütés,
ha az ütô már erôsen kikoptatta a harang falát.

Egry Ferenc (1864–1945) kisgejôci (Mali He-
jivci, ma Ukrajna) öntômester öt jármot (ltsz.
2007.3.1., 2007.4.1., 2007.5.1., 2007.6.1., 2007.7.1.)
készített a templomhoz, amelyek közül három
2000-ig használatban volt. A jármok állítható
szélességûek, ún. Pozdech-rendszerûek voltak,
vagyis tárcsás felfüggesztésû harangokhoz készültek. Schulek Frigyes a jármokról
ezt írta: „az átszerelés teljesen bevált, ugy (sic!), hogy a torony ingását a minimumra
sikerült redukálnunk. Munkájáért teljes elismerésünket fejezhetjük ki.”

2007-ben a munkácsi mûöntöde újabb két kiemelkedô darabja került a KÖH hi-
vatalos átadásában a múzeum gyûjteményébe. A „Madonna a kis Jézussal gótizáló
baldachin alatt” (ltsz. 2007.15.1.) mûtárgyunk a magyarországi korai gótizáló stílus
elsô öntöttvasból készült ábrázolásának tartható. Négy vékony oszlop tartja a fel-
építményt. Az oszlopok végei fialé-szerûen (keresztvirágban) végzôdnek. A felépít-
mény mind a négy oldalán áttört mérmûvek találhatóak. A 30 cm magas baldachin
alatt található a Madonna a kis Jézussal.

Madonna a kis Jézussal gótizáló baldachin alatt

A két dernôi tál és középen a szignó kinagyított képe
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Akét részbôl öntött díszvázát (ltsz. 2007.14.1.) 1856-ban öntötték Czartorysky len-
gyel grófnô részére. Talpazatát négy kartusban (címerpajzsban) elhelyezett férfifej
(maszk) díszíti. Levágott sarkú, ívelt négyoldalú talpa van.Atalprész fölötti szakaszban
egy hengeres köztag felsô részén a jelzés: „ANDR. SCHOSSELFECITMUNKATS 1856”.
A felirat a legnevesebb magyar modellôrt jelöli.

2008-ban újabb, világítással kapcsolatos öntvénnyel gazdagodott a múzeum
gyûjteménye, egy palmettalevelekkel díszített öntöttvas lámpatartókarral (ltsz.
2008.21.1.). A tárgyat a Zrínyi utca és az Október 6. utca sarkán álló ház felújítása során
szerelték le. Értékét a gyûjteményben található többi építészeti öntvényhez képest tör-
ténetének pontos dokumentálhatósága adja.

Szintén ez évben sikerült megszerezni a Nefelejcs utca 6. számú házból – Schlick
András adományaként – egy szfinxekkel díszített korlátpálca elemet (ltsz. 2008.92.1.),
melyet a Schlick-féle vasöntöde készített 1890-ben.

Székely Tamás, aki már több évtizede II. kerületi lakos, családjának öntöttvas ház-
tartási eszközeit ajándékozta a múzeumnak. A tárgyak közül érdemes kiemelni a mai
kuktafazék ôsét, a 19. század második felébôl származó Papin-fazekat (ltsz. 2008.8.1.),
és a kékzománcú pilseni öntöttvas fazekat (ltsz. 2008.3.1).

2008 végén azAndrássyak szignójával ellá-
tott, bronzírozott öntöttvas tálakkal gazdagodott
gyûjteményünk. A falitálak Izsó Miklós szob-
rászmûvész és Jankó Jánosgrafikusnépies ihletésû,
romantikus stílusúmûvei nyomán készültek. Fe-
lületi finomságukalapján arra következtethetünk,
elsô darabjai lehetnek a dernôi öntöde mûvészi
vasöntvényt elôállító falitál sorozatának.Mindkét
tál hátoldalán egymásba fonódó betûkkel GAM
jelzés van. A szignó arra utal, hogy a mûtárgya-
kat a híres „Vasgróf”, gróf Andrássy Manó (1821–
1891) dernôi (Drnava, ma Szlovákia)
vasöntödéjében készítették. A köz- és ma-

gángyûjteményekbenmind ez ideig nem ismertek ilyen szignóval ellátott tálak, ezt a két
tálat a grófi családnakkészíthették, vagy a gróf ajándékozta valakinek.ARozsnyóhozkö-
zeli Dernô öntödéje nem csakmûöntvényeket készített, hanem építészeti öntvényeket is,
többekközött a budapesti Lánchíd több alkatrészét is e felvidéki gyárbangyártották.Akét
jelentôs értékû tálat 2008 decemberében vásároltukmeg egymagángyûjtôtôl.

AKorompay-család adományaként 2009-ben került a múzeumba az 1906-ban ké-
szített „Rákóczi-emlék”, amelyet a fejedelem kassai újratemetése alkalmával a Tolnai
Világlapja ajándékozott elôfizetôinek. Az öntöttvas dombormûvet Kallós Ede szob-
rászmûvészmodellálta, szecessziós keretétMárkusGéza építész tervezte. Középsô részén
II. Rákóczi Ferencülô alakja látható, amint kezét kardján támasztva, búsan tekint az elôtte
tárogatót fúvó kurucra.Az öntvény négy sarkában a szabadságharc egy-egy vezérének
arcképe látható (Gy/572.).

Reméljük, hogy 2009-es esztendôben a jelenkori öntödék termékeivel jelentôsen
gyarapszik a múzeum tárgyi gyûjteménye, melyért ezúton is köszönetet mondunk az
ajándékozó öntödéknek és magángyûjtôknek.

Csibi Kinga – Millisits Máté – Káplán György

1906-ban készített „Rákóczi-emlék”
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Archívum és adattár
Az Öntödei Múzeum adattárának fontos szerepe van a külsô és belsô kutatók, diá-
kok, érdeklôdô magánszemélyek segítésében, az új kiállítások elôkészítésben. Az
adattár ôrzi a múzeumban elhelyezett hagyatékokat, ajándékként felajánlott irato-
kat, különbözô dokumentumokat, forrásértékû fényképeket. Az adattárban találha-
tók a harangkutatások eredményei is. Az adattár gazdag anyagából alkalmanként
kamarakiállításokat szoktunk összeállítani. Itt ôrizzük a múzeum életére vonatkozó
egyes iratokat, fényképeket és a régi vendégkönyveket is.

Az adattár rendezését hosszú évekig igen körültekintôen, alaposan dr. Gönczy
Ilona nyugalmazott jogász végezte. Távozása óta, 2005-tôl Schudich Anna okl. kohó-
mérnök a gondozója. Ettôl kezdve a dokumentumok feldolgozása a 20/2002. (X. 4.)
NKÖM rendelet elôírásai szerint történik.

Az adattár a földszinti tanácsteremben mûködik, nem a legelônyösebb körül-
mények között, hiszen itt tartjuk a filmvetítéseket, a különbözô értekezleteket és ren-
dezvényeket, itt készítjük elô a soron következô kiállítások anyagait is. Az anyagok
tárolására hat beépített szekrény, és a kupolókemencék adagolószintjén néhány pol-
cos szekrény szolgál.

A szekrényekben 35 fm iratot ôrzünk 173 egységdobozban. A dobozok – fel-
irattal ellátva – témakörök szerint csoportosítva sorakoznak a szekrényekben. A na-
gyobb méretû dokumentumok külön polcokra kerültek.

Az adattári anyag 2004 elôtti része egy korábbi, Gönczy Ilona által kialakított
szisztéma szerint van rendszerezve. Az egyes dobozok, azon belül a különbözô do-
kumentumok azonosítószámot kaptak.Adokumentumokról témakörök szerinti kar-
tonok készültek, melyek a keresést segítik.

2007-tôl kezdve számítógépes Access adatbázisba is leltározzuk a dokumentu-
mokat, melynek rendszerét Schudich Anna dolgozta ki. Az adatbázis ez ideig 353
gyûjteményi egység kb. 2000 rekordját (azaz különálló tételét) tartalmazza, tulaj-
donképpen egy 2000 sorból és 15 oszlopból álló táblázat. Nagyon megkönnyíti a ku-
tatók dolgát, hogy a rendszer segítségével különbözô szempontok szerint lehet az
adatokat csoportosítani. Egyszerûen lehet keresni azonosítószám, adattári szám, téma
– ezen belül egyes szavak, pl. nevek, cégek, számok, pl. évszámok, kifejezések –meg-
nevezés, technika vagy éppen a dobozok elhelyezése szerint. Az így kiválogatott ada-
tok ki is nyomtathatók. A rendszer alkalmas arra, hogy igény szerint újabb keresési,
nyomtatási lehetôségeket alakítsunk ki.

Az adattárban kutatható a magyar harangok adatairól gyûjtött információkat
összegzô Harangadatbázis is, mely szinténAccess számítógépes rendszerbe foglalva,
csaknem 40 000 rekordot (adatlapot) tartalmaz. (Errôl bôvebben a harangkutatási
eredményeinkrôl szóló írásunk ad tájékoztatást.)

Technikatörténeti jelentôségûek a Budapesten 1911-tôl az államosításig mûködô
Szlezák László-féle harangöntöde rendelési könyveinek szkennelt lapjai, valamint a
lapok számítógépen feldolgozott adatai. Az eredeti könyvek Gombos Lajos harang-
öntô mester tulajdonában vannak, tôle kaptuk kölcsön másolás céljára. Az 1920–38
közötti évekbôl 14 év több mint 2000 adata között lehet keresni, és a szükséges ren-
delési lapot ki is lehet nyomtatni.
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Az alábbiakban felsoroljuk az adattár anyagának jelentôsebb tételeit a teljesség igé-
nye nélkül:

1. Archív dokumentumok (szabadalmi okiratok, levelek, fényképek, személyes
iratok: anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítvány, meghívók). Összesen 150
van leltárban;

2. Kiszely Gyula múzeumalapító életrajzi anyaga, összegyûjtött tudományos
munkái, 22 db, többszáz oldalas kéziratkötete, szakcikkei;

3. A Kohászati Történeti Bizottság mûködésének iratai, kiadványai;
4. Az Öntödei Múzeum építésével kapcsolatos levelezések, fényképek;
5. A kohászati panteonnal kapcsolatos leírások, szakcikkek, levelezések;
6. Az Öntödei Múzeum kiállításaihoz gyûjtött szakirodalom, képanyag;
7. Kiállítási forgatókönyvek;
8. Betelt vendégkönyvek;
9. Neves személyiségek életrajzi dokumentumai, munkái, cikkei (Ganz Ábrahám,
Mechwart András, Gulden Gyula, Edvi Illés Aladár, Péch Antal, Born Ignác, id. Ker-
pely Antal, Gábor Áron, z. Zorkóczi Samu, Técsey Ferenc, Fazola Henrik, Sóltz Vil-
mos, Jakóby László, Jeney Tibor, Nándori Gyula);

10. Hagyatékok (Benyovszky Móric, Tóth András, Szilágyi Iván, Lantos István, Schön
Gyula);

11. Ajándékba kapott dokumentumok (dr. Hegedûs Zoltán, Gál Zoltán, Buzánszky
Albin, dr. Pilissy Lajos, Mikus Károlyné, Szende György, Schmidt György, Laár Tibor,
Buzinkay Péter, Huszics György, Szántai Lajos,MechwartAndrás szakközépiskola);

12. Kohászati történeti cikkgyûjtemény, másolatban;
13. A kohászat és öntészet egyes szakterületeinek irodalma (formázás, precíziós

öntés, kemencék stb.);
14. Öntödék gyártástechnológiája (pl. Csepel Mûvek Precíziós Öntöde, Acélöntô-

és Csôgyár);
15. Korábbi gyárak, fôként öntödék iratai, technológiai leírásai, egyéb dokumen-

tumai, fényképei;
16. Mai öntödék prospektusai;
17. Harangkutatási leírások, cikkek, képek, dr. Patay Pál cédulakatalógusa, Ha-

rangadatbázis;
18. Szkennelt képek, iratok, CD-n és DVD-n (Szlezák-féle rendelési könyvek,

Blaha János harangszakértô életének, munkásságának képei).

Az adattár további feladata a még feldolgozatlan és a folyamatosan beérkezô
anyag leltározása, valamint a 2007 elôtti szisztéma szerint rendszerezett anyag szá-
mítógépes nyilvántartásba vétele. 2009 elejétôl az eddig a könyvtárban gyûjtött mun-
katársi publikációk, valamint a múzeumról megjelent híradások rendszerezése is
feladataink közé tartozik. Szükséges a fotógyûjtemény rendezése és a digitális fotók
rendszerezésénekmegoldása. Mindezzel szeretnénk elôsegíteni aMagyarMûszaki és
Közlekedési Múzeum integrált adattári rendszeréhez való jövôbeli csatlakozást.

Schudich Anna
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Kiszely Gyula feljegyzése a múzeum
megnyitása elôtti napokról

Dokumentum Edvi Illés Aladár tanári kinevezésérôl

Egy lap a Szlezák-féle rendelési könyvekbôl.
2074 ilyen szkennelt lapunk van

Ceruzarajz 1926-ból, a Ganz utcáról. Gál Zoltán ajándéka
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AHirmann-öntöde 1920-ban

Ganz Ábrahám díszpolgári oklevele 1863-ból

Egy oldal a Mechwart András 40 éves
szolgálata alkalmából készült emlékalbumból

Ganz Ábrahámné (1833–1912)
idôskori fényképe
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Könyvtár
Az Öntödei Múzeumnak megnyitása óta jelentôs szakmai könyvtára van, mely ké-
zikönyvtár jelleggel mûködik. Bár a könyvállomány a Magyar Mûszaki és Közleke-
dési Múzeum könyvtárainak állományához képest kicsiny, de öntészeti-kohászati
körökben jól ismert és keresett.

Könyvtárunk a szakma- és ipartörténeti témákhoz kapcsolódó köteteket gyûjti,
segíti a belsô munkatársak kutatásait, s az adattárral együttmûködve a külsô érdek-
lôdôk és kutatók igényeit is igyekszik kielégíteni. Mivel nem nyilvános a könyvtár,
a szakmai kör tagjai vagy egyéb érdeklôdôk elôzetes megbeszélés alapján használ-
hatják.

A múzeum könyvtárának szakmai rendszerezését 1996 júniusától 1997 végéig
Kovács László nyugalmazott okl. kohómérnök, a BKLÖntöde c. szakfolyóirat egykori
fôszerkesztôje végezte el. Munkája nyomán a magyar és külföldi irodalmak témakö-
rök szerint összeválogatva, 40 különféle csoportban, jól áttekinthetôen sorakoznak a
polcokon.

A katalógus minden könyvrôl négy nyilvántartási kartont tartalmaz szerzôi
nevek, könyvcímek és témakörök szerinti abc-bontásban, valamint ETO (nemzetközi
könyvtári osztályozórendszer) szerinti besorolásban. Így könnyen kezelhetô karton-
rendszert képez. Külön nyilvántartás készült – ugyancsak kartonrendszerrel – a fo-
lyóiratokról. Sokat segített a könyvtár rendezésében Sarvajcz Józsefné, a Vasipari
Kutató Intézet nyugalmazott könyvtárvezetôje, aki otthon végezte el a katalógus-
kartonok gépelését.

1999. július 1-jétôl dr. Klug Ottó ny. vegyészmérnök, kandidátus vette át a könyv-
tár kezelését, aki zökkenômentesen, s nagyon lelkesen kapcsolódott be a múzeum
életébe egészen 2008 végén történt végleges nyugdíjba vonulásáig.

A könyvek nagy része a titkárság melletti, külsô világítást alig kapó szobában,
a NKÖM-pályázatán nyert pénzbôl egyedi méretre legyártatott, tolóüveges tároló-
szekrényekben van elhelyezve. Ebben a helyiségben dolgozott egyébként a könyv-
táros mellett a közmûvelôdési munkatárs és a mûszaki munkatárs is, s a másológép
is itt kapott helyet. A titkársági szobában régi, üveges Lingel-szekrényekben, és a mú-
zeumigazgatói szoba polcos szekrényeiben is sok kötetet tárolunk. 2005-ben a szek-
rényeket egy sor felsô polccal sikerült kiegészíteni, így növelve a befogadóképességet.

A folyóiratokat nyitott polcokon abban a helyiségben tároljuk, ahol a gyûjte-
ménykezelô és a muzeológus gyakornok is tartózkodik. A múzeum mûemléki jel-
lege és a helyhiánymiatt, sajnos nincs lehetôség külön olvasószoba berendezésére, de
a helyben olvasást mindig sikerül megoldani.

A könyvtárban tematikailag helyet kap a kohászat – külön a vaskohászat és
külön a fémkohászat –, ezen belül természetesen kiemelten kezeljük az öntészet szak-
irodalmi anyagát – ugyancsak felosztva vas-, illetve fémöntészetre. A szûkebb szak-
mai körbe tartozó köteteket a csatlakozó természettudományi és mûszaki (pl.
gépészeti, bányászati) munkák egészítik ki.

Külön tematikai csoportot alkotnak az ipartörténeti és üzemtörténeti munkák.
Ez a terület a szakmán kívül az ipar fejlôdésével, a mûszaki fejlôdéssel, az ipari kör-
nyezettel, valamint az önálló és vertikumi öntödék történetével foglalkozik. Közöt-
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tük találjuk a 150 éves ózdi kohászat és a megszûnôben lévô diósgyôri kohászat fej-
lôdésével, vagy a hazai alumíniumkohászat és a színesfémkohászat régi üzemeivel
foglalkozó mûveket, amelyek ma már a történelem kategóriájába sorolhatók.

Természetesen külön hely illeti meg a Ganz Ábrahám ésMechwart András mun-
kásságával kapcsolatos szakirodalmat.

Ugyancsak fellelhetôk a könyvtárban saját múzeumi kiadványunk, az Öntödei
Múzeumi Füzetek kötetei is, melyet önálló periodikaként Kovács László javaslatára
indítottunk el 1996-ban. Máig 19 kötete jelent meg, néha évenként kettôt is sikerült
kiadni. Egyes köteteivel olyan szerzôknek biztosítunk publikálási lehetôséget, akik-
nek öntészettörténeti munkái, a múzeum tárgyköréhez kapcsolódó összefoglaló írá-
sai máshol még nem jelentek meg.

Akönyvtár kiemelkedô darabja néhány, az 1700–1800-as évekbôl származó ere-
deti könyv, melyeket külön ôrizet alatt tárolunk.Az 1738-as kiadású Probier-Buch, az
1760-as Berg-Ordnung, az 1764-es Eisenhammern, az 1801-es Eisenhüttenkunde és az
1809-es Hüttenkunde címû mûvek restaurálásra szorulnak.

Ugyanígy különlegesség Agricola: De re metallica címû, nagyszerû metszetek-
kel illusztrált, és gyakran idézett mûve, mely 1961-ben, német nyelvû hasonmás ki-
adásban jelent meg. Ennek a könyvnek az OMBKE-n belül terjesztett magyar
fordítása is megtalálható könyvtárunkban.

A könyvtárban gyûjtjük a szakmai gyártmányismertetôket és katalógusokat R
leltári jelzéssel, számuk 300 fölötti. Gazdaságtörténeti és üzemtörténeti jelentôségük
miatt keresettek.

A fenti kiemelések természetesen nem mutatják a könyvtár teljes gazdagságát,
csupán ízelítôt adnak annak fontosabb területeirôl.

Akönyvtárhoz szorosan csatlakozik a folyóirattár, amelynek állománya kb. 850
– nagyrészt bekötött – folyóirat. Ezeknél is elsôsorban a kohászati és öntészeti szak-
mai szempontok domináltak, bár nem szabad figyelmen kívül hagynunk az ipartör-
téneti és mûemléki folyóiratok évfolyamait sem.ABányászati és Kohászati Lapok az
egyik legrégebbi szakmai lapunk: 1868-ban alapították. Sajnos a 19. századi évfolya-
mokból néhány hiányzik, de még így is kincsesbányának tekinthetô. Hasonló régiség
a Magyar Mérnök-Egyesület közlönye (1867–1871), a Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet közlönye (1872–1944), de nagyon komoly kötetszámmal van jelen a német
Stahl und Eisen folyóirat is. Az újabb, elsôsorban öntészeti folyóiratok között – az
OMBKE jóvoltából – a német, osztrák, lengyel, román stb. kiadványok is tanulmá-
nyozhatók a folyóirattárban.

Külön csoportot képeznek a magyar és külföldi ipartörténeti és muzeológiai fo-
lyóiratok, ezek javarészt az elmúlt néhány évtizedben indított kiadványok, pl. a Tech-
nikatörténeti Szemle, a MTESz rendszeres novemberi ankétjának elôadásait
összefoglaló kötet, a Magyar Múzeumok, a svájci Ferrum, vagy az osztrák Res Mon-
tanarum folyóirat.

A könyvtári teendôkön kívül a könyvtárosok mindig sokat segítettek a nem-
zetközi ügyek intézésében, külföldi kiállítások vándoroltatásának adminisztrációjá-
ban és egyéb levelezési feladatokban, a kiállítási forgatókönyvek készítésében és a
napi adminisztrációs munkában is. Ez év elejétôl sajnos a 4 órás könyvtárosi státusz
megszûnt, azóta a múzeum többi munkatársa igyekszik megóvni és gyarapítani az
állományt.
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A könyvtár állománya jelenleg 5360 kötet könyv és 850 kötet szakfolyóirat. Az
elmúlt 10 évben 1910 kötettel gyarapodott a könyvek száma.

Abôvülés legnagyobb részét az adományok tették ki. Mintegy 160 szakkönyvet
kaptunk az OMBKE-tôl, számos könyvet a Vasipari Kutató és Fejlesztô Intézet könyv-
tárából és a BMEAnyagtudományi és Technológiai Intézetétôl. Legjelentôsebb aján-
dékozóink kohómérnök és kohász kollégák voltak, név szerint dr. Pilissy Lajos,
Altnéder János, Györgyey Illés, dr. Lengyel Károly, Lengyelné Kiss Katalin, Huszics György,
de kaptunk könyveket Gál Zoltántól a törzsgyári öntöde utolsó mûszaki vezetôjétôl,
Benyovszky Móric okl. gépészmérnök családjától ésMillisits Mátétól is.

A könyvtárat a belsô munkatársak rendszeresen használják, évente számos
külsô kutató is látogatja. Kutatási témáik változatosak, érdeklôdnek a régi gyárak,
öntödék, öntési technológiák, neves kohász személyiségek, harangok, ágyúk, kály-
hák, érmek, építészeti öntvények stb. után. Érdekességként említünk néhánymûvet,
melynek kutatásához sok segítséget nyújtottunk. Moldoványi Judit filmrendezô Egy
'magyar' Svájcból címen Ganz Ábrahám életérôl készített kb. 25 perces ismeretter-
jesztô filmet. Longa Anna középiskolás diák a Természet Világa pályázatán I. díjat
nyert Aharang címûmunkájával. Rigó Eszter 8. osztályos tanuló szintén I. díjat nyert
egy tanulmányi versenyen Ganzról írt dolgozatával, az ausztráliai Deakin Univer-
sity hallgatója, Harlov Melinda pedig esettanulmányt készített két mûtárgyunkról.
Bán Attila jeles minôsítést kapott az ágyúöntészet kérdéseirôl írt diplomatervére.

Bizonyosan nagyobb lenne az olvasói kör, ha a mûszaki múzeumok könyvtárai
közötti integráció – számítógépes nyilvántartással – megvalósulna, azonban a köny-
veket a kézikönyvtár jelleg miatt akkor is célszerû a múzeumban megtartani.

Dr. Klug Ottó

Az Országos Általános Kiállításról 1886-ban kiadott könyv belsô címlapjai
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Egy lap az Agricola-könyv magyar nyelvû kiadásából AMûszaki tervezés c. könyvet
Kiszely Gyulának ajánlották, 1980

Egy lap a budapesti Ulrich kereskedô
cég 1914. évi árjegyzékébôl

A székesfehérvári zenepavilon rajza a Honi Mûipar c. mintalap-
könyvbôl. Az OMBKE segítségével ennek alapján újították fel

1974-ben
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A zengô öntvény –
harangtörténeti kutatások

Kezdetek
Az Öntödei Múzeum megalakulása óta feladatának tekinti a „zengô öntvény”, a ha-
rang történetének kutatását, a magyarországi harangok adatainak gyûjtését, a ha-
rangöntés tárgyi emlékeinek és dokumentumainak megôrzését. Amúzeum állandó
kiállításában is helyet kaptak a harangok. Ezt a munkát Kiszely Gyulamúzeumalapító,
Maréchal Károly és Buzánszky Albin kohómérnökök kezdték el.

Az elsô, harangokkal kapcsolatos kiállítás az Öntödei Múzeumban 1987 szep-
temberében volt, Harangvariációk címmel. Ekkor a múzeum 9 bronzharangja mellett
Jeney Tibor iparmûvész és Oborzil Edit képzômûvész által készített 17 alumíniumha-
rangot is bemutattak. Itt volt szó elôször a 7 m átmérôjû „Világharang” tervérôl, amit
alumíniumból szerettek volna leönteni, s felületén a világ minden országát megjele-
nítették volna.

Ezután néhány évig a harangkutatás feledésbe merült, de 1996-ban Lengyelné
Kiss Katalin megbízott igazgató, a korábbi években fémöntészeti kutatásokkal fog-
lalkozó kohómérnök újraélesztette ezt a témát. Felvette a kapcsolatot dr. Patay Pál
nyugalmazott régész, harangkutatóval, aki azonnal rendelkezésre állt, és bekapcso-
lódott a munkába. Patay Pál csaknem 60 éve folytat harangkutatásokat, fáradhatat-
lanul gyûjti a hazai harangok adatait, elôadásokat tart, cikkeket, könyveket ír.
1950–1957 között a balassagyarmati PalócMúzeummuzeológusaként régészeti mun-
kája mellett, szabadidejében kezdte meg a harangok kutatását. Gyûjtômunkájának a
kezdeti lökést a nógrádszakáli, 1523-ban öntött harang felfedezése adta.

A kezdeti években az I. világháború óta eltelt idôszak mûhelyei és mesterei
munkáinak felderítésére helyeztük a hangsúlyt. E munkában dr. Patay Pál haranga-
datgyûjtési módszerére, dr. Pilissy Lajos kohómérnök és Szántai Lajos öntészettörté-
neti kutató segítségére támaszkodhattunk. A soproni harangöntés kutatásában az
utolsó mester leszármazottja, Szedenikné Seltenhofer Mária, valamint dr. Szála Erzsébet,
dr. Láng Jánosné, dr. Macher Frigyes soproni helytörténészek, és a Tûzoltó Múzeum
munkatársai voltak segítségünkre. Gombos Lajos és fia,Miklós aranykoszorús harang-
öntô mesterek készséggel álltak rendelkezésünkre, hogy ôrbottyáni mûhelyükben e
bonyolult technológiát tanulmányozhassuk, ill. a Szlezák László vezette budapesti ön-
töde múltját felderíthessük. Az I. világháború után gyártott diósgyôri acélharangok,
valamint az Európa szerte híressé vált magyar találmány, a réselt alumíniumharang
történetének felderítésével is foglalkoztunk.

Harangtörténeti ankétok, kutatások
Munkáink publikálására és a harang, e kultúrtörténetileg sok irányból vizsgálható
tárgy más intézményekben folyó kutatásainak közkinccsé tételére 1997-ben az Or-
szágos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Öntészeti Szakosztály fémöntô
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szakcsoportja közremûködésével harangtörténeti ankétot rendeztünk. Hazai kuta-
tók hat elôadása hangzott el, az elôadásokat filmvetítés kísérte, és közremûködött az
Acélhang kórus is. Az ankétra az ország különbözô helyeirôl érkeztek érdeklôdôk, el-
jött Gombos Lajos harangöntô mester is. Ezért érdemesnek tartottuk a folytatást, hi-
szen a harangöntés a fémöntô szakmán belül is igen nagy tekintélynek örvend, nem
hiába évszázados technológiával, sokszor titkolt mûveleteket is magába foglaló eljá-
rás szerint öntik a harangokat.

Az 1999-es, 2. ankéton több ma-
gyar kutató mellett már neves német
kampanológusok (Hans Drescher,
Hans Martin Rincker, Claus Peter) is
tartottak elôadást. Az Öntödei Múze-
umban ekkor mutathattuk be elôször
a Szent István-korabeli, méhkas for-
májú, ma is megszólaltatható csolno-
ki harangot. Kétnapos tanulmány-
utunkon Esztergom híres harangjait
és egyházi gyûjteményeit, a visegrádi
Mátyás KirályMúzeumot, az ôrboty-
tyáni Gombos-harangöntödét, az
ópusztaszeri restaurált harangfor-
mát, valamint a szegedi Fogadalmi
templom Sinnben öntött nagy harangját kerestük fel. Ez utóbbi azért volt érdekes,
mert az 1590-ben alapított Rincker cég 13. generációját képviselô Hans
Martin Rincker harangöntô mester is a résztvevôk között volt, s meghatódva hall-
gatta a nagyapja által 1927-ben öntött, 245 cm átmérôjû, 8537 kg tömegû óriási harang
hangját. Az ankét sikerét elôsegítette az OMBKE és a Fémszövetség támogatása.

1999-ben az Ond környéki harangok adatfelvételénél „lestük el” elôször Patay
Pál kutatómódszerét, majd 2000-ben nyílt lehetôségünk arra, hogy addig gyûjtött
jegyzetei az utókor számára is elérhetôen számítógépes feldolgozásra kerülhessenek
múzeumunkban. A késôbbiekben errôl még külön szólunk.

A 3. ankétot az 1816-ban alapított és Sopron 1945 januári bombázásakor meg-
semmisült Seltenhofer-harangöntöde és tûzoltószergyár emlékére 2001 áprilisában
Sopronban rendeztük. A tíz hazai kutató mellett hat, Németországból és Ausztriá-
ból érkezett elôadó – többek között Jörg Poettgen, Christof Grassmayr és Kurt Kramer
– számolt be munkájáról, kutatásairól. Emléktáblát avattunk az egykori Seltenho-
fer-háznál, emlékkiállítást rendeztünk a Központi Bányászati Múzeumban. A kiál-
lítás megnyitóján az utolsó harangöntô mester leszármazottait, Török (Seltenhofer)
Frigyest és Szedenikné Seltenhofer Máriát is üdvözölhettük. Az elsô nap estéjén Róth
Márton orgonamûvész koncertjét hallgattuk meg az Evangélikus templomban. A to-
ronyban meg is tekintettük a legnagyobb, 182 cm átmérôjû Seltenhofer-harangot,
melyet Seltenhofer IV. Frigyes az I. világháború áldozatainak emlékére öntött 1926-
ban. A tanulmányi kiránduláson Bécsben megtekintettük a Pfundner-öntödét és bel-
városi sétán ismerkedhettünk meg a magyar vonatkozású harangtörténeti
emlékekkel.

Az 1999-es ankéton dr. Patay Pál 50 éves
kampanológiai munkásságát ismerteti
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Ekkor jelent meg az Öntödei Múzeumi Füzetek 7. kötete Lengyelné Kiss Ka-
talin tollából, amelyben soproni harangkutatási eredményeit ismerteti.

A konferenciát támogatta Sop-
ron város Polgármesteri Hivatala, a
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimná-
zium, a helyi evangélikus egyház, az
ipartestület, a tûzoltóság, ill. a keres-
kedelmi- és iparkamara, az OMBKE,
Galambos Sándor öntômester és a Sel-
tenhofer-család leszármazottai.

A 4. ankéton, 2003-ban a ha-
rangjátékokra helyeztük a hangsúlyt.
Holland, francia, finn, spanyol, szlo-
vák, német, erdélyi, valamint 12 ma-
gyar elôadás újabb eredményekkel
gazdagította tudományos kutatása-

inkat. Többek között elôadás hangzott el a különféle harangjátékokról (Pierre Pac-
card), a harangozógépekrôl és azok hibalehetôségeirôl (Johan W. Smit), az amerikai
óriás harangjátékról (Jeffrey Bossin), a harangok károsodási formáiról (Márton László),
a harangfeliratokról (Patay Pál), a harangok védelmérôl (Turok Margit), a múzeum
harangadatbázisáról (Lengyelné Kiss Katalin). Elsô este a Millenáris Parkban a Sza-
bados György által épített, 60 harangból álló harangjátékon adott koncertet Kárászy
Szilvia zongoramûvész. Amásodik nap estéjén a Deák téri evangélikus templomban
meghallgattuk a homlokzatra felszerelt harangjáték dallamait és egy orgonahang-
versenyt, Trajtler Gábor közremûködésével. Tanulmányutunkon az Eger környéki kö-
zépkori harangokat és Gyöngyösön az egyetlen magyarországi öntött bronz
keresztelômedencét néztük meg, de nem hiányzott a programból a borkóstoló sem.

Az ankét kísérôjeként az elôadások kivonatát magyar és német nyelven tartal-
mazó füzet jelent meg.A rendezvényt számos cég és intézmény támogatta: Budapest
II. ker. Önkormányzata, a Dobó István Vármúzeum, az Egri Malom Rt., a FÉMALK
Rt., a Gombos Miklós Harangöntöde, a Kandeláber Rt., a MÖSz, a Mill-Tech Kft., az
OMBKE fémkohászati és öntészeti szakosztálya, a Szabados és Társai Kft., a Szabó Jó-
zsef Öntészeti Kft., a Székesfehérvári Nehézfémöntöde Rt. és a TP Technoplus Kft.

AKulturális Örökségvédelmi Hivatal Tegnap harangoztak, holnap harangoznak
– Történelmi harangjaink c. kiállításánakmegvalósításában társrendezôként vettünk
részt. A kiállítás a budai várban, az Örökség Galériában, 2004 júniusa–szeptembere
között volt látható. A harangadatbázis adatainak felhasználásával és eddigi harang-
történeti kutatásaink alapján készültek el a kiállítás tablói. Akiállítás kurátora a KÖH
részérôl TurokMargit mûtárgyfelügyelô volt, a tablók szerkesztésében, a mûtárgyak
és dokumentumokmegszerzésében és a kiállítás rendezésébenmúzeumunk részérôl
Lengyelné Kiss Katalin, Csibi Kinga, Huszics György és Schudich Anna vett részt.

Az 5. konferencián, 2005-ben Kurt Kramer, az Európa-szerte ismert harangsza-
kértô a harangok egyetemes kultúrtörténetérôl tartott megnyitó elôadást, majd amás-
fél napos programon 17 elôadást hallgattak meg a résztvevôk. Az elôadások a
harangok pusztulásáról (Patay Pál), a régi harangok javításáról (Thomas Lackenmayer),
a soproni harangkincsekrôl (Kormos Gyula) szóltak. Igen érdekes volt az angol ha-

Az egykori Seltenhofer-ház falán elhelyezett emléktábla
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rangozási technikáról (Geoffrey Armitage), és a 90 spanyol katedrális harangjainak
számbavételérôl (Francesc Llop i Bayo) szóló elôadás.

Itt ismertünk meg egy lelkes fiatalembert, Millisits Mátét, aki a budapesti ha-
rangkutatásairól beszélt. Ô 2005 végén az Öntödei Múzeum állományába került, s
mûvészettörténész és muzeológus diplomájának köszönhetôen azóta is hasznosan
és tevékenyen vesz részt a harang öntés történetének felderítésében.

Nemmaradt el a hangverseny sem, a Margit körúti ferences templomban Trajt-
ler Gábor adott orgonakoncertet. Az ÖMF 15. számában megjelent Patay Pál: Ha-
rangöntés Magyarországon címû összefoglaló munkája, az Öntödei Múzeumban
kiállítást rendeztünk a harangokról, és Horváthné Peterdi Ilona veszprémi ma-
gángyûjtô csengettyûibôl. Két napig Zemplénben tanulmányoztuk a harangtörténeti
emlékeket, Sárospatak és Tokaj nevezetességeit. Megnéztük Tard, Taktabáj és Tolcsva
templomát, harangjait, és Mádon a felújított zsinagógát.

Az 5. ankétot a KÖH-ön kívül számos cég támogatta: a Bányász Kultúráért Ala-
pítvány, Bódayné Blaha Judit, a Borsod Metall Öntöde Kft., a Ferro Öntöde Kft., a FÉ-

MALK Rt., a Filt-Mix Kft., Gombos
Lajos, Gombos Miklós, a Harangszó
2003 Bt. és Jóny István.

2006-ban dr. Patay Pállal és
Turok Margittal közösen Millisits
Máté részt vett a Szerencs és Sáros-
patak környéki templomtornyokban
a harangok felmérésében. 160 harang
adatait vették fel, és fényképek is ké-
szültek. Az adatok bekerültek a ha-
rangadatbázisba, ill. a miskolci
Herman Ottó Múzeum kiadásában
2009-benmegjelenô Patay Pál: Zemp-
léni harangok c. könyvbe.

2007-ben amúzeummunkatársainak kezdeményezésére az OMBKE tagjai a bu-
dapesti harangok felmérését végezték el a Budapest Bank Budapestért Alapítvány
segítségével.

Az illetékes egyházi hatóságoktól kapott engedély birtokában a Budapest terü-
letén található református és evangélikus templomok harangjainak felmérése a tel-
jesség igényével megtörtént. A római katolikus templomokban lévô harangok
adatainak felvételére engedély hiányában csak részben volt lehetôségünk.

A felmérés során a mellékletben bemutatott adatfelvételi ûrlapon szereplô kér-
désekre kerestük a választ. Fénykép készült a templomokról, és ahol lehetséges volt,
a harangokról is, több harang hangját is felvettük.

A felmérésben társadalmi munkában részt vett az egyesület számos tagja és
több, a harangkutatás iránt érdeklôdô segítô is, mint Szántai Lajos, Bajkó Ferenc, Mol-
nár István, Vitéz Csaba, Székely Kristóf, Sándor Balázs, Gimesi Mihály, Filkor János,Mikus
Károlyné. Az Öntödei Múzeum a pályázat megvalósítását saját eszközeivel és ha-
rangkutatással foglalkozó munkatársainak –Millisits Máté, SchudichAnna, Huszics
György – társadalmi munkájával segítette.Az adatok pontosításához, kiegészítéséhez
felhasználtuk a múzeum harangadatbázisát is. Budapest 130 templomának kb. 300

Az 5. ankét megnyitója az Öntödei Múzeumban, 2005. június 23-án
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harangjáról sikerült adatokat felven-
nünk, az összegyûjtött adatokat webla-
pon jelenítettük meg, melynek címe
www.budapesti-harangok.hu.

2007. június 7–9. között a 6. ha-
rangtörténeti ankétot a KÖH-hel közö-
sen rendeztük. Az ankét
poszterkiállítással kezdôdött, amely a
középkori harangöntések ásatási nyo-
mait mutatta be.Dr. Benkô Elek, dr. Vályi
Katalin, Szôke Mátyás és Buzás Gergely,
Belényesi Károly, Ringer István, dr. Lovász

Emese régészek kutatási eredményeit ismerhettük meg.
Az ankéton 19 elôadás hangzott el, közte egy-egy osztrák, német és szlovák.

Jeles magyar és magyarországi harangöntôkrôl, öntômûhelyekrôl (Patay Pál, Aczél
Eszter, B. Horváth Csilla), a szlovákiai harangvédelem kérdéseirôl (Juraj Gembiczky),
az Ausztria területén fellelhetô magyar mesterek által öntött harangokról (Jörg
Wernisch) szóltak az elôadások, de beszámolót hallhattunk a zempléni harangkuta-
tásról (Millisits Máté), a harangtornyok kilengésével kapcsolatos mûszaki problé-
mákról (Wolfram Kuhlmann), valamint a megfelelô villamosítási megoldásokról (Kapui
Gyula) is. Az elôadók fele elsô ízben szerepelt a konferencián és örvendetesen meg-
nôtt a fiatal kutatók száma. Így van remény arra, hogy Patay Pál öröksége értô ke-
zekbe kerül és kutatásainak lesz folytatója.

Az elôadások után nagy élményt jelentett a kézi harangocskákkal koncertet adó
fiatalok mûsora a múzeumban, ill. másnap este Pál Diana és Trajtler Gábor orgona-
koncertje a Mátyás-templomban.

Az ankét résztvevôinek nógrádi tanulmányutat szerveztünk, amelynek során
meglátogattuk Tereske románkori templomát, Szügy, Patvarc és Nógrádszakál vé-
dett harangjait. A szécsényi középkori sekrestye és a városi múzeum megtekintése
után, hollókôi látogatással zárult az ankét. Az elôadások összefoglalója az ÖMF 17.
számában jelent meg.

Itt jegyezzük meg, hogy az ankétokról készült összefoglaló füzet minden eset-
benmagyar és német nyelvû volt, és az elôadásokonmindig volt német nyelvû szink-
rontolmácsolás.

A konferencia megrendezését támogatta a Bányász Kultúráért Alapítvány, Bó-
dayné Blaha Judit, a Budapesti Városvédôk Egyesülete, a Diósgyôri Öntöde Kft., a
FÉMALK Zrt., Gombos Lajos, Gombos Miklós, a Gulácsi és Fia Kft., a Harangszó
2003 Bt., Jóny István, a K+K Vas Kft., a MÖSz, a Nehézfémöntöde Zrt., az OMBKE, a
P-Metál Kft., a TP Technoplus Kft. és a Tungsram-Schréder Zrt.

2008 ôszén dr. Bencze Géza gyártörténeti kutatásaiból kiindulva és a haranga-
datbázis adatait felhasználva Millisits Máté az összes budapesti, id. Walser Ferenc
által öntött harangot felmérte, és az eredményekrôl tanulmányt írt. A kutatás ered-
ményeivel gazdagodott a harangadatbázis, és egyes korábbi hibás adatok kijavítá-
sára is lehetôség nyílt.

Harangfelmérés a Fô utcai görög katolikus templomban, 2007
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Harangkutatással kapcsolatos munkánk eredménye, hogy a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal Mûtárgyfelügyeleti Irodája védetté nyilvánította az 1711 elôtti,
ún. történelmi harangokat. Ez ideig 140 védett harangot ismerünk az országban.

Tisztelet a harangöntôknek! – ezen a címen indított akciót 2000-ben az OMBKE
öntészettörténeti és múzeumi szakcsoportja. A cél
az volt, hogy a harangöntôk nevét, a harangok ön-
tési idejét és helyét a nagyközönség megismerje. A
harangok felmérése után az adatokat az egyház-
községek igénye szerint megjelenítik a templom
falán elhelyezett öntött táblán. Amunka elindítója
és azóta is legaktívabb közremûködôje Szántai
Lajos. 2009-re már 76 tábla hirdeti a harangöntôk
nevét bronz-, illetve alumíniumtáblán, vagy a
templom bejáratánál elhelyezett ismertetôn.

2009-ben a soron következô 7. ankét megtartására sajnos nem volt lehetôségünk.
Helyette a Hadtörténeti Intézet és Múzeum rendezésében és finanszírozásával, mú-
zeumunk szakmai támogatásával ágyútörténeti konferenciára került sor. A rendez-
vényen a harangtörténet iránt érdeklôdô baráti kör tagjai és az OMBKE szakemberei
is részt vettek.Akonferencián a szerzô távolléte miatt Lengyelné Kiss Katalin olvasta
fel a két területet összekapcsoló Patay Pál Harangból ágyú – ágyúból harang címû ta-
nulmányát.

Az elôadások közötti szünetben hagyományôrzô tüzércsapat bemutatója szí-
nesítette a programot, majd záró eseményeként tárlatvezetés és krampampulikósto-
lás várta a résztvevôket az Öntödei Múzeumban.

Reményeink szerint a 7. ankétot a következô évben pótolni tudjuk, és ezzel a
hagyományos rendezvényünk sora nem szakad meg.

A harangadatbázis
Dr. Patay Pál régész mintegy hat évtizeden keresztül gyûjtötte a történeti Magyaror-
szág harangadatait. Személyes megtekintés, az egyházközségekkel történt levelezés,
az egyházi iratokban és a szakirodalomban való kutatás alapján többmint 20 000 ha-
rangról készített feljegyzést. A ceruzával, apró betûkkel írt feljegyzések képeslap
nagyságú cédulákon találhatók, megyék, helységek, felekezetek, templomok szerint

Képeslap Egry Ferenc kisgejôci harangöntô beregszászi
harangszentelésérôl, 1930-as évek. Matskási István ajándéka

Blaha János, a Harangmûvek Rt. csepeli gyárának
öntômestere, haranghangolója, 1920-as évek
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rendezve. Célunk volt, hogy ezt a páratlanul gazdag anyagot megôrizzük, a kutatá-
sok eredményét számítógépen rögzítsük, és hozzáférhetôvé tegyük mind a nagykö-
zönség, mind a kutatók számára.

A gyûjteményhez NKÖM-pályázat segítségével, Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsé-
bet támogatásával 2000-ben sikerült hozzájutnunk, majd egy évmúlva pályázati úton
a feldolgozáshoz szükséges számítógépes alapfelszerelést is beszereztük.

APatay Pál által gyûjtött adatokAccess adatbázisban való számítógépes rögzí-
tése 2000–2005 között történt meg, az
újabb adatok feldolgozását azóta is fo-
lyamatosan végezzük. Az adatbázis tar-
talmának, megjelenési formájának
kialakítását Lengyelné Kiss Katalin mú-
zeumigazgató irányításával a Hakki Bt.
munkatársa, Stocker Terézia informatikus
készítette, az adatrögzítést az Öntödei
Múzeum munkatársa, Schudich Anna
végezte. Ô azóta is gondozója, kiegészí-
tôje az adatbázisnak és segít a kutatók-
nak a hatalmas anyagban való
eligazodásban. A bevitt adatokat Patay
Pál ellenôrizte, aki hasznos észrevétele-
ivel, tanácsaival mindvégig segítette a
munkát.

A Harangadatbázis kb. 25 000 je-
lenleg is létezô, vagy már megsemmi-
sült, és csak dokumentumokból ismert
harangról tartalmaz adatokat.

Az adatbázisban szereplô vala-
mennyi harangnak egyedi azonosító-
számot adtunk. Minden, az adott
haranghoz tartozó újabb adat ezt a szá-

mot kapja, ugyanis egy harangról több idôpontban készülhet adatfelvétel, illetve
többféle forrásban található adat ugyanarról a harangról. Az adatforrások között sze-
repelnek többek között Patay Pál cédulakatalógusa, Rómer Flóris hagyatéka, az egy-
házak által kibocsátott kérdôívek, a Historia Domusok, a rekvirálási jegyzôkönyvek,
az egyházlátogatási jegyzôkönyvek, a harangöntödék katalógusai és reklámfüzetei,
levéltári adatok, a témával foglalkozó egyéb szakirodalom, és nem utolsósorban az
egyes kutatók személyes adatfelvételei.

Az adatbázis táblákba rendezett, egymással kapcsolatban álló adatok gyûjte-
ménye. A tábláknak oszlopai és sorai vannak. Egy oszlop – mezô – az azonos jellegû
adatokat (pl.: a harang lelôhelye, az öntômester neve, a harang tömege, méretei stb.),
egy sor – rekord – a logikailag összetartozómezôk adatait tartalmazza (pl.: az egy ha-
rangra, egy adott idôpontban felvett adatok összessége). Az adatbázis jelenleg kb.
40 000 sorból és 50 oszlopból álló táblázat, mely az újabb adatok beérkezése miatt fo-
lyamatosan bôvül.

Patay Pál kézírásos feljegyzése a
Mátyás-templom harangjairól
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ADATFELVÉTELI ÛRLAP

Az adatszolgáltató neve, elérhetôsége:
...............................................................................................................................................................
Az adatfelvétel idôpontja: ................................................................................................................
A harang lelôhelye (a templom, múzeum, iskola stb. pontos elnevezése):
...............................................................................................................................................................
A lelôhely címe: .................................................................................................................................
Felekezet: ......................................... A harang neve: ......................................................................
Adatforrás (az adatszolgáltató személyesen vagy dokumentum, pl. Kérdôív,
Canonica Visitatio, könyv, újságcikk stb. pontos címmel, dátummal): ......................................
...............................................................................................................................................................
A harang méretei A harang tömege (kg vagy font): .................................................
(kérjük a vázlatba beírni): A korona formája: tárcsás füles

A felirat szövege (nagybetûkkel, betûhíven, sortöréssel, a
hely megjelölésével: körben, fenn, a pártán, a díszítmény
körül stb.):

Dombormû (mit ábrázol?), díszítmény (pl. inda, szôlôlevél stb.): ............................................
...............................................................................................................................................................
Fényképfelvétel: nincs van (a fotók jelzése):
...............................................................................................................................................................
Az öntômester/öntômûhely neve: ..................................................................................................
Az öntés helye: .................................... Éve: ................ Gyári szám: ............................................
A harang állapota: ép javított hiányos repedt egyéb: ...............................................
A harang használati jellemzôje: használatban van használaton kívüli megsemmisült
múzeumi tárgy eladták nincs harang egyéb (pl. nem közelíthetô meg): ..........................
A harang anyaga: bronz acél egyéb: ...................................................................................
A felfüggesztés helye: északi/déli templomtorony harangláb
különálló torony állvány múzeum egyéb:
A harangjárom anyaga: fa vas egyéb: .................................................................................
Hangfelvétel: van nincs
Megjegyzés, helyi történet (bármi, ami a harang történetével kapcsolatos, vagy a
forrásként használt irodalomban szerepel): ....................................................................................
...............................................................................................................................................................
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AHarangadatbázis a következô 8 adattáblát tartalmazza:
• Mester: az öntômesterek/mûhelyek mûködési helye, ideje, életrajzi adatai;
• Helység: a megye és a település neve;
• Lelôhely: a helységen belül a harang feltalálási helye, a templom, temetô, is-
kola, múzeum, vagy egyéb lelôhely pontos megnevezése, címe;

• Harang: egy adott idôpontban, egy adatközlô által adott valamennyi adat, helyi
történet;

• Adatközlô: aki az Öntödei Múzeum számára átadja az adatokat;
• Adatforrás: ahonnan/akitôl az adatközlô gyûjtötte az adatokat;
• Hangfelvétel: lehetôség van a harangok hangjának megôrzésére is, jelenleg ez
a tábla üres;

• Ábrázolat: fényképek, rajzok.
A táblák között kapcsolatokat lehet meghatározni. A kapcsolatok segítségé-

vel nagymértékben csökkenthetô az adatrögzítési munka.
Az adatbázis tábláiban található rekordok rendezett formában történô ki-

nyomtatása jelentések készítésével valósítható meg. Lehetôség van minden rekord
minden mezôjének kinyomtatására, vagy valamilyen szempont szerint kiválogatott
rekordhalmaz mezôinek nyomtatására.

Az Öntödei Múzeum mindig szívesen fogadja a téma iránt érdeklôdôk új
adatait, vagy a régebbi adatok kiegészítését, pontosítását. Ehhez adatfelvételi ûrlapot
adunk az igénylôknek.

Az utóbbi években a régi adatok frissítése, a változások követése, az új ha-
rangok adatainak felvétele volt a célunk. Ehhez a munkához lelkes fiatal segítôket is
találtunk, akik szabadidejükben segítették a harangok adatainak felvételét, fényképek
készítését. Reméljük, hogy érdeklôdésük e szép téma iránt a jövôben is megmarad,
és lesz folytatója a magyarországi harangok kutatásának.

Hálásak vagyunk dr. Patay Pálnak, hogy példát mutatott, s megtanította ku-
tatóinkat a lelkiismeretes, legkisebb részletre is figyelô felmérések kivitelezésére, a
felvett adatok célszerû rendszerezésére, az adatok közötti összefüggések kutatására,
az ebbôl levonható történeti, mûvészeti, helytörténeti, egyháztörténeti és nem utolsó
sorban szakmatörténeti jellemzôk felismerésére. Örülünk, hogymunkásságának foly-
tatói lehetünk.

Schudich Anna
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Fontosabb események
az Öntödei Múzeum életében

1964
Február A Kohó- és Gépipari Minisztérium döntése: leállítják a Ganz-

törzsgyárat a Vízivárosban
Május AMûszaki Emlékeket Nyilvántartó és Gyûjtô Csoport (Szilágyi

István fôigazgató) és a Kohászati Történeti Bizottság (Kiszely
Gyula titkár) javasolja a törzsgyár kéregöntödéjének „mûszaki
emlékként“ való megmentését. Amúzeum fenntartását a Lenin
Kohászati Mûvek (LKM) (dr. Énekes Sándor vezérigazgató) vál-
lalja, s azt a Kohászati Múzeum egységeként kívánja üzemeltetni

Június A Mûvelôdésügyi Minisztérium (Kiss László elôadó) védetté
nyilvánítja az Öntödei Vállalat 2/1. sz. üzemének kiemelkedô
muzeális jelentôségû berendezési tárgyait

Augusztus 12. Utolsó munkanap. Knoll Ágoston filmrendezô filmfelvételeket
készít

Szeptember Budapest Fôváros Tanácsa és a Mûemléki Felügyelôség mûem-
lékké nyilvánítja a Ganz-törzsgyár kéregöntödéjének épületét

November Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
(OMBKE) és a Kohászati Történeti Bizottság a kohó- és gépipari
miniszterhelyettestôl kéri a öntészeti múzeum létesítésének jó-
váhagyását a Ganz-törzsgyár öntôcsarnokának megtartásával

1965
Február A II. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága (VB) határozatot hoz

az Öntödei Vállalat épületeinek lebontására, a Ganz-törzsgyár
mûemléki épületének kivételével

Július A Fôvárosi Tanács építési fôosztálya mûszaki emlékként meg-
hagyja az öntödét

Augusztus AzÖntödei Vállalat felszámolja az öntödét, megkezdôdik a bontás
Október A Kohó és Gépipari Minisztérium (KGM) távlati fejlesztési fô-

osztálya javaslatára dr. Kocsis Józsefminiszterhelyettes biztosítja
az építési költségek fedezetét

November Az OMBKE öntödei szakosztálya múzeumi bizottságot hoz
létre. Vezetôje Szilágyi Iván, tagjai Bánhegyi László, Gál Zoltán, Pin-
tér Sándor, Tóth András és Maréchal Károly

1966
Február ABudapesti Várostervezési Intézet (BUVÁTI) tanulmánytervet

készít a mûemlék helyreállítására (elfogadva szeptemberben)
Június Elkészül a Mûvelôdésügyi Minisztérium beruházási programja
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Július A II. Kerületi Tanács VB a kohászati múzeum építését engedé-
lyezô határozatot hoz

Szeptember 13. P. 451/1966. sz. alatt az Építésügyi Minisztérium miniszterhe-
lyettese, a Mûemléki Felügyelôséggel egyetértésben, a II. ker.,
Bem József u. 20. sz. alatti Ganz-törzsgyár épületét mûemlékké
nyilvánítja

December AMúzeumok Központi Gazdasági Igazgatóságamegköti a szer-
zôdést a kivitelezôvel

1967–1969
Amúzeum építését Pfannl Egon tervei alapján a KGMÉpítôipari
Vállalata végzi. Az idôközben megnövekedett építési költség-
hez a Mûvelôdésügyi Minisztérium is hozzájárul

1969
Május 30. Az épület átadása
Június– A mûemléki, öntészettörténeti és öntéstechnológiai állandó
augusztus kiállítások kivitelezése Kiszely Gyula forgatókönyve alapján. A

forgatókönyv elkészítésében dr. Varga Ferenc vezetésével a Vasi-
pari Kutató Intézet szakemberei segítenek, kivitelezésében pedig
az LKM, a Kohászati Gyárépítô Vállalat, a Csepel Vas- és
Fémmûvel öntödéi, a Ganz–MÁVAG, az OMBKE öntödei szak-
osztálya, a Salgótarjáni Kohászati Üzemek, a Kohászati Alap-
anyagellátó Vállalat, a Metalloglobus, a Magyar Vas- és
Acélipari Egyesülés, a Ferroglobus, a Dunai Vasmû, a Mûszaki
Emlékeket Nyilvántartó és Gyûjtô Csoport (az Országos
Mûszaki Múzeum elôdje), a Magyar Nemzeti Múzeum, az
Iparmûvészeti Múzeum, az Öntödei Vállalat és sok öntô szak-
ember nyújt segítséget

Szeptember 24. Hivatalosanmegnyitják a Központi Kohászati MúzeumÖntödei
Múzeumát.Dr.Molnár Jánosmûvelôdésügyi miniszterhelyettes a
múzeumot átadja a fôhatóságnak, a KGM-nek, majd ennek kép-
viselôje,Horváth Ferenc vezérigazgató a fenntartónak, a Lenin Ko-
hászati Mûveknek.Az LKM nevében Káli Lajos igazgató vágja át
a megnyitást szimbolizáló szalagot

1970
Szeptember Felállítják Stróbl Alajos „Az öntô" c. bronzszobrát a múzeum elôtt
December Anyitókiállítás átrendezése, új tárgyak (hámormodell, iglói mes-

terek keresztelômedencéje stb.) bemutatása

1971
Május ACIATF (Nemzetközi Öntészeti Szövetség) 7a. és 7d. munkabi-

zottságának látogatása
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Október 1. Öntött érmek, plakettek és díszöntvények, valamint 19. századi
öntöttvas kályhák kiállítása. Rendezte: Kiszely Gyula

Október Amúzeumi hónap keretében elôadássorozat és filmvetítés
Október Német és angol nyelvû publikáció jelenik meg a múzeumról

Düsseldorfban, a 38. nemzetközi öntôkongresszuson

1972
Március Péch Antal-emlékkiállítás. Rendezte: Kiszely Gyula
Április 21. Beregi öntészet c. kiállítás. Rendezte: dr. Csiszár Árpád

1973
Április 17–18. „Ki minek a mestere” országos öntôvetélkedô döntôje
November 8. Megalakul az öntészettörténeti és múzeumi szakcsoport

(ÖMSZ) az OMBKE öntödei szakosztályán belül. Elsô elnöke Ki-
szely Gyula, titkára Ládai Balázs

1974
Április A budapesti öntödék Gábor Áron szocialista brigádjainak talál-

kozója
Október 24. Amúzeumi hónap alkalmából rendezett kiállítások:

• Tíz éve alapították azÖntödeiMúzeumot. Rendezte: Ládai Balázs
• Öt éve nyílt meg az Öntödei Múzeum. Rendezte: Kiszely Gyula
• Öntészet a hajózás szolgálatában. Rendezte: Dévay Zoltán

November A múzeum segítségével a székesfehérvári öntôk felújítják az
1879-ben készült Oetl-féle öntöttvas pavilont

1975
Május Öntészeti ankét a fiatal öntômérnökök részére. Rendezte:

OMBKE öntészeti szakosztálya fiatalokat szervezô munkabi-
zottsága (FISZEMUBI)

Május 14. „30 éves a szocialista öntészet” kiállítás. Rendezte:Dévay Zoltán
Szeptember Az iskolatelevízió filmet forgat Ganz Ábrahámról

1976
Február Abudapesti 45. nemzetközi öntôkongresszus elôkészítô tárgya-

lása
Május FISZEMUBI-ankét az ötödik ötéves tervrôl
November „Öntészeti emlékek az otthonban” kiállítás. Rendezte: Dévay

Zoltán

1977
Június Öt nyelven elkészül a múzeum ismertetô füzete.

Készülôdés a Budapesten rendezett, 45. nemzetközi öntôkong-
resszusra. Amúzeum kiállításának teljes felújítása
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1978
Augusztus 19. századi kandeláberoszlopokkal oldják meg a múzeum

elôtti közvilágítást
Szeptember 26. A 45. nemzetközi öntôkongresszus alkalmából a múzeum elôtti

parkban felavatják a kohász–öntész panteon elsô mellszobrait:
Péch Antal ésKerpely Antal szobrátMárkup Béla 1913-ban készített
modelljei alapján a Székesfehérvári Nehézfémöntöde öntötte le

Október 1–6. A 45. nemzetközi öntôkongresszus vendégeinek (kb. 900 fô) lá-
togatása.
Megjelenik Kiszely Gyula:Amagyarországi öntészet története ké-
pekben és Pusztai László:Magyar öntöttvasmûvesség c. könyve

1979
Május Elôadás a szófiai ICOHTEC-konferencián (Kiszely Gyula:

Magyarország öntészetének története a X–XX. században)
November 9–10. A „Ki minek mestere" országos öntôvetélkedô döntôje

1980
Június Márkup Béla szobrászmûvész emlékkiállítása. Rendezte:

Kiszely Gyula
Október 16–19. Ganz Ábrahám szülôvárosának delegációja látogatott el a mú-

zeumba

1983
Május Szovjet–magyar mûszaki kiállítás
Október „A Beregi Múzeum és az Öntödei Múzeum díszöntvényei” ki-

állítás. Rendezte: Kiszely Gyula és dr. Csiszár Árpád
AzOrszágosMûszaki Múzeum (OMM)Magyarországmûszaki
és iparági múzeumai c. vándorkiállításának bemutatkozása az
Öntödei Múzeumban

1984
Október 5. Akohász-öntész panteon újabb hat szobrának leleplezése. Ganz

Ábrahám szobrát Cserenyei K. István készítette 1968-ban, a Ganz–
Mávag öntôi öntötték le a múzeum megnyitásakor. z. Zorkóczy
Samu szobrát, Z. Csiszár Imre 1930-ban készült alkotását a csa-
lád adta át a múzeumnak. Jakóby Lászlóét és Técsey Ferencét And-
rássi Kurta János, Gábor Áron és Katona Lajos szobrát pedig Balázs
Eszter alkotta 1984-ben. A négy új szobor leöntését a székesfe-
hérvári és a mosonmagyaróvári színesfémöntödék vállalták

1986
Május Közös ásatás a vaskohászati történeti bizottsággal Trizs község-

ben, bucakemencék feltárására
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Augusztus 11. ARozsnyói Bányászati Múzeum "Földünk rejtett kincsei – Rozs-
nyó és környéke bányászata és vaskohászata" c. kiállításának be-
mutatása

November 16. Fazola Henrik és Rombauer Tivadar szobrainak felavatása a pan-
teonban az OMBKE 73. küldöttközgyûlése alkalmából. A szob-
rok Andrássi Kurta János alkotásai, a Székesfehérvári
Nehézfémöntöde végezte az öntést

1987
Május 6. Kerpely Antal születésének 150. évfordulója alkalmából koszo-

rúzás a panteonban, ill. emlékkiállítás a múzeumban. Rendezte:
Kiszely Gyula

Október A múzeumi hónap keretében „Harangvariációk” c. kiállítás.
Jeney Tibor és Oborzil Editmunkáinak bemutatása

1988
Május 3. Emlékülés és koszorúzás Técsey Ferenc születésének 150. évfor-

dulója alkalmából

1989
Október 16. Jubileumi megemlékezés és koszorúzás Ganz Ábrahám szüle-

tésének 175. és az Öntödei Múzeum alapításának 25. évfordu-
lója alkalmából

November 27. Kiállítás Gábor Áron születésének 175. évfordulója alkalmából.
Rendezte: Tatár Sándor. Koszorúzás a panteonban lévô szobornál

1991
Október Amúzeum a Közép-európai Mûszaki Múzeumok Együttmûkö-

dési Uniója (Mitteleuropäische Union Technischer Museen –
MUT) tagja lett

1992
Április A Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium (MKM) Technika-

történeti és Mûtárgyvédelmi Kuratóriuma 800 000 Ft-ot juttat a
legégetôbb karbantartási munkákra. A felújítási munkákmiatt a
múzeum öt hónapig zárva tart

1993
Május Az OMBKE öntészettörténeti és múzeumi szakcsoport ülése. El-

készül a Ganz Ábrahám Múzeumi Alapítvány szervezeti és
mûködési szabályzata
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1994
Január Az MKM biztosítja a felújítási munkák és a mûködtetés fedeze-

tét, az OMM-hez utalva a pénzt
Március 31. A Reorg Rt., mint a DIMAG Rt. felszámolója, a sajtóban meg-

hirdeti eladásra a múzeum épületét
Április 7. Amúzeum anyagát az OMM védetté nyilvánítja
Július 5. Befejezôdik a faszerkezet felújítása
Augusztus 22. Adás-vételi szerzôdést köt a Reorg Rt. és az OMM. A múzeum

az OMM tulajdonába kerül, filiáléként mûködik tovább
Szeptember 23. z. Zorkóczy Samu-emlékünnepség születésének 125., halálának

60. évfordulója alkalmából
Október Amûvészi öntöttvas tárgyak gyûjtôinek 4. találkozója az Öntö-

dei Múzeumban
November Felhívás az iskolákhoz: Újból látogatható a múzeum!

1995
Január 19. Emlékülés és koszorúzás Péch Antal halálának 100. évfordulója

alkalmából az OMBKE történeti és hagyományápoló bizottsá-
gának szervezésében

Március 2. Mintakészítôk összejövetele
Május A XI. európai bányász–kohász találkozóra (Knappentag) két-

nyelvû ismertetô jelenik meg az Országos Mûszaki Múzeum
Öntödei Múzeumáról

Június Amûvészi öntöttvas tárgyak gyûjtôinek 5. találkozója az Öntö-
dei Múzeumban

Október 12–13. Öntészeti segédanyagok konferencia és szakkiállítás kül- és bel-
földi kiállítók részvételével, az OMBKE szervezésében

Október 26. LátogatásGombos Lajosharangöntômester ôrbottyánimûhelyében

1996
Február 6. Gyászszakestély dr. Emôd Gyula okl. fémkohómérnök emlékére
Március 7. „Magyar alkotók a mûszaki és természettudományok történe-

tében“ c. OMM-vándorkiállítás bemutatása a selmecbányai tu-
dósok és az új Nobel-díjasok tablóival kiegészítve

Július 12. „Vasöntészeti emlékek amúlt század végérôl – 1880–1914“ c. ki-
állítás megnyitása a millecentenárium tiszteletére. Rendezte:
Lengyelné Kiss Katalin, Pusztai László és Wild László közremûkö-
désével. 30 intézmény és öntô cég segítette a megvalósítást

Augusztus 7–11. Részvétel az ICOHTEC 23., budapesti szimpóziumának szerve-
zésében és elôadások tartása a bányászati-kohászati szekcióban

December A múzeum periodikát indít (HU-ISSN 1471-1058). Megjelenik
az Öntödei Múzeumi Füzetek 1. száma. (Kovács László: Vasko-
hászat-történeti helynévmutató)
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1997
Március 21. Harangtörténeti ankét, tudományos konferencia hazai elôadók-

kal. Hat elôadás, filmvetítés. Közremûködött az Acélhang férfi-
kórus, a szervezésben dr. Patay Pál segített

Április Aholland–magyar kulturális együttmûködés keretében a Pulszky
Társaság a múzeumban tartja ülését és esti fogadását

Május 16. Pályaelhagyó kohómérnökök találkozója az OMBKE-vel közös
rendezésben

Május 17. Részvétel aMúzeumiMajálison. Ólomkatona-öntés és vetélkedô
a múzeumról

Június 2. „Ipari építészetünk mûemlékei“ Hack Róbert fotómûvész kiállí-
tása. Rendezte: Hajnal Jánosné és Huszics György

Június 27. Hirmann-emléktábla avatása az Elzett Mûveknél, az öntöde ala-
pítójának 100. születésnapján

Július 18. Elhunyt Kiszely Gyula, a múzeum alapítója, az OMBKE tiszteleti
tagja. Augusztus 4-én kísértük utolsó útjára

Augusztus 11. Amozgássérültek számára is kényelmesmellékhelyiségeket ala-
kítottunk ki az MKM pályázatán nyert pénzbôl

Augusztus 17. AGanz-Ansaldo területén lebontott öntöttvas csigalépcsô felál-
lítása

Szeptember 22. A nyíregyháza–sóstói éremmûvészeti alkotótábor legszebb
bronzöntvényeit bemutató tárlat megnyitása

Október 2. Emlékülés és kiállítás, valamint koszorúzás Jakóby László szüle-
tésének 100., halálának 40. évfordulója alkalmából az OMBKE
fémkohászati és öntészeti szakosztályával közösen

Október 3–6. Részvétel az 5. német harangtudományi kollokviumon Grei-
fensteinben (Lengyelné Kiss Katalin és dr. Patay Pál)

November 3. AMagyar Tudomány Napján vetélkedô a környék iskolásainak
az 1848/49-es eseményekrôl.
Ólomkatona-kiállítás rendezése a Kôszeg Galériával és a Játék-
udvarral közösen

November 6. AGábor Áron-féle ágyú másolatának ünnepélyes bemutatása
November 19. Jármûalkatrészt gyártó öntödék találkozója a Magyar Öntészeti

Szövetség szervezésében
December Megjelenik az Öntödei Múzeumi Füzetek 2. száma (Szántai Lajos:

Egy nagy múltú öntöde Pesterzsébeten)

1998
Január–május Az állandó kiállítás átrendezése, a „Vasöntészeti emlékek amúlt

század végérôl – 1880–1914“ kiállítás anyagának beépítése
Február–május A közgyûjtemények és a mûvészi öntöttvas tárgyak ma-

gángyûjtôinél a gyûjtemények felmérése
Március 13. A kerületi általános iskolák koszorúzási ünnepsége a Gábor

Áron-szobornál
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Június 16. „Az öntöttvas dicsérete”. Idôszaki kiállítás megnyitása Buda-
pesten „A 19. századi magyar öntöttvasmûvesség“ és Szen-
tendrén (a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban) „Öntöttvas
takaréktûzhelyek és kályhák“ címmel. Az Öntödei Múzeum ki-
állítását Lengyelné Kiss Katalin rendezte

Július 27. A63. Öntészeti Világkongresszus szervezôbizottságának ülése
Szeptember 7. AMúzeumi Kávéház házigazdája az Öntödei Múzeum
Szeptember 8. MUT-konferencia vendégeinek fogadása
Szeptember 12. Szakmai rendezvényeket és öntödéket megörökítô plakettkiál-

lítás. Rendezte: Kovács László
Szeptember 12. Megjelenik az OMBKE kiadásában Pusztai László: Öntött-

vasmûvesség Magyarországon c. könyve. Szerkesztette: Len-
gyelné Kiss Katalin, lektor: Kovács László

Szeptember 12–18. A63. Öntészeti Világkongresszus vendégeinek (300 fô) fogadása.
Megjelenik az új múzeumismertetô füzet. Szerkesztette Len-
gyelné Kiss Katalin

Szeptember 26–27. Nyitott Kapuk az Európai Örökség Napok keretében
Szeptember 30. A Budapesti Városvédôk Egyesületének látogatása
Október 20. „Öntöttvas kályhák amúlt századból“. Kiállítás az Öntödei Mú-

zeum anyagából a zalaegerszegi Magyar Olajipari Múzeumban.
Rendezte: Sélei István

November 2. Nyílt nap a Magyar Tudomány Napja alkalmából
November 26. AKassai Mûszaki Múzeum szakembereinek látogatása
December Egy kôbányai kis vasöntöde utolsó munkafolyamatainak rögzí-

tése videóval.
A NKA támogatásával a múzeum megvásárolja egy kály-
hagyûjtô hagyatékát
Megjelenik az Öntödei Múzeumi Füzetek 3. száma (Kovács
László: Vas- és acélöntödék Magyarországon a II. világháború
elôtt)

1999
Január 22. A Magyar Kultúra Napja. Szakmai elôadás két szakközépisko-

lai osztálynak a kéregöntésû vasúti kerekekrôl
Február 6. AMagyar Nemzeti Múzeum baráti körének látogatása
Március 11. Vetélkedô az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról a

Mechwart András Szakközépiskola diákjainak, majd ünnepi
megemlékezés a Gábor Áron szobornál

Április 9–11. 2. harangtörténeti ankét meghívott német elôadókkal, kétnapos
dunakanyarbeli tanulmányúttal. 50 résztvevô volt jelen

Április 28–30. Részvétel a Mûszaki Muzeológus Találkozón Zalában
Május 10–15. A MNM restaurátorképzô tanfolyamának hallgatói felújítják a

múzeum elôtt álló Öntô c. szobrot.
Május 15–16. Múzeumok Majálisa. Bemutató a múzeum mûtárgyaiból és

gyermekfoglalkozás
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Május 15. 1998-as munkája alapján „Az Év Múzeuma“ pályázaton az Ön-
tödei Múzeum elismerô oklevelet kap

Július 2. Gábor Áron halálának 150 éves évfordulóján a Hadtörténeti Mú-
zeummal közös megemlékezés és koszorúzás.
Megjelenik az Öntödei Múzeumi Füzetek 4. száma (Szántai Lajos
– Mikus Károlyné: Megemlékezés Gábor Áron halálának 150. év-
fordulójáról)

Július 2. AMagyar Kémikusok Egyesülete külföldi vendégeinek ünnepi
vacsorája

Július 8. Öntöttvas kályhák kiállítása a barcsi Dráva Múzeumban. Ren-
dezte: Lengyelné Kiss Katalin

Augusztus 11. A kassai Szlovák Mûszaki Múzeum dolgozóinak látogatása
Szeptember 9. Elôadás tartása Milánóban, a Kohászati Egyesület szemináriu-

mán (Lengyelné Kiss Katalin)
Szeptember 23–25. Az ipari mûemlékek megôrzésével foglalkozó szervezet (TIC-

CIH) 10. miskolci konferenciája résztvevôinek fogadása, majd
részvétel a selmeci tanulmányúton

Szeptember 25–26. Nyitott Kapuk az Európai Örökség Napok keretében
Szeptember 30.– Részvétel az OMBKE öntészettörténeti és múzeumi szak-
október 1. csoport által szervezett rudabányai–jósvafôi tanulmányúton
Október 21. Ünnepi megemlékezés az Öntödei Múzeum megnyitásának 30.

évfordulójáról svájci vendégek részvételével és a helyi önkor-
mányzat közremûködésével, 350 résztvevôvel. Kiállítás nyílik
„30 éves az Öntödei Múzeum” címmel, rendezte: Lengyelné Kiss
Katalin,megjelenik egy 82 oldalas emlékkötet „30 éves az Öntö-
dei Múzeum” címmel (szerk.: Hajnal Jánosné, Lengyelné Kiss Ka-
talin) és az Öntödei Múzeumi Füzetek 5. száma (Lengyel Károly:
Amíg az öntödébôl múzeum lett…)

Október 22. Mûvészi öntöttvas tárgyak gyûjtôi köre éves országos találko-
zója az Öntödei Múzeumban

November 3. A Magyar Tudomány Napja alkalmából elôadás tartása és tár-
latvezetés iskolai csoportok részére

November 23–25. Részvétel az „Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-
és orvostörténet körébôl” MTESz–OMM konferencián elôadás-
sal. (Mikus Károlyné: Weiss Manfréd a gyáralapító és a telepü-
lésfejlesztô)

December 3. Elôadás Gábor Áronról a Bolyai Katonai Mûszaki Fôiskolán a
Szent Borbála-nap alkalmából (Szántai Lajos és Huszics György)

December 7. Elôadás a Ganz ipari birodalom bölcsôjérôl a helyi önkormány-
zat, ill. a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara együttes
ülésén (Lengyelné Kiss Katalin).

2000
Január 22. AMagyar TudományNapja alkalmából elôadás, filmvetítés, tár-

latvezetés a múzeumban
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Március 10. Koszorúzás Ganz Ábrahám mauzóleumában a Magyar Közle-
kedési Közmûvelôdésért Alapítvánnyal közösen

Április 7.–május 31. „Múlt századi öntöttvas kályhák”. Kiállítás Berzencén a Zrínyi
Mûvelôdési Házban. Rendezte: Huszics György

Április 19. Az OMBKE kecskeméti rendezvényén elôadás Gábor Áronról
(Huszics György)

Április 27. A IV. Mûszaki Muzeológus Találkozó egyik helyszíne volt az
Öntödei Múzeum

Május 16. Lengyelné Kiss Katalin elôadása a vízikerekek kohászati felhasz-
nálásáról Dunaújvárosban az Ipartörténeti konferencián

Május 19–20. Múzeumok Majálisa. Bemutató és gyermekfoglalkoztatás
Június 8. AGanz-féle csigalépcsô és a galéria avatóünnepsége 200 fô rész-

vételével. A galériát Duráczky Zoltán tervezte, az avatóbeszédet
RádayMihálymondta. (A rekonstrukciót az NKAtámogatásával
a Kandeláber Rt., az Agrometall Kft., a Patina Kft., az ITC Ön-
töde Kft., az M+M Kft. és más cégek végezték.)

Július „Öntöttvas kályhák az Öntödei Múzeum gyûjteményébôl” cím-
mel képeslapgyûjtemény jelent meg az OMBKE kiadásában.
Szerkesztette: Lengyelné Kiss Katalin

Augusztus 22.– A Magyarországi Kovácsmíves Céh kiállítása a múzeumban, a
október 31. megnyitón 160 fô jelent meg. Támogatók: Dunaferr Lôrinci Hen-

germû, OMBKE vaskohászati szakosztály, NKA. Megjelent az
Öntödei Múzeumi Füzetek 6. száma (Pereházy Károly: A ková-
csoltvas-mûvességrôl…)

Szeptember 20.– „XIX. századi öntöttvas kályhák”. Kiállítás Tamásiban a Városi
október 15. Galériában. Rendezte: Huszics György
Szeptember 23–24. Nyitott kapuk az Európai Kulturális Örökség Napok keretében
Október 11–13. Részvétel a bécsi MUT-konferencián (Lengyelné Kiss Katalin)
Október 19–20. Az Építéstudományi Egyesület „Városok és mûhelyek a szá-

zadfordulón” konferenciáján az öntöttvas építészeti felhaszná-
lásáról elôadást tartott Lengyelné Kiss Katalin

November 3–16. „Öntöttvas kályhák a XIX. századból”. Kiállítás a dombóvári
Mûvelôdési Házban. Rendezte: Huszics György

November 21–23. „Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvoslás-
történet körébôl” címûMTESZ-ankéton Pilissy Lajos külsô kuta-
tónk Pacz Aladárról tartott elôadást

December 1.– „Szent Borbála a képzô- és iparmûvészetben” címmel a Magyar
2001. február 30. Olajipari Múzeum vendégkiállítása. Kupabörze, bányász–ko-

hász emléktárgyak csere-beréje. Megjelent kb. 170 fô
December 5. Bemutató technikatanároknak. Elôadás, filmvetítés, formázási

bemutató
December 8.– A miskolci Herman Ottó Múzeum „Egy évezred bányászata,
200l. augusztus l. kohászata és ásványkincsei” kiállításon bemutatkozott az Ön-

tödei Múzeum. Részt vettünk a kiállításhoz kapcsolódó konfe-
rencián is.
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2001
Január Az egykori Mechwart András Szakközépiskola Farkas Attila

tanár segítségével iskolamúzeumának anyagát átadta az Öntö-
dei Múzeumnak

Január 22. AMagyar Tudomány Napja. Elôadás filmvetítéssel
Február A NKA miniszteri keretébôl megvásároltuk dr. Patay Pál nyu-

galmazott régész 50 éven át gyûjtött harangkutatási cédula-
rendszerét. Feldolgozására is kaptunk támogatást

Március 14. Koszorúzás Ganz Ábrahám mauzóleumában, a Fiumei úti sír-
kertben

Március 15. Vetélkedô általános iskolásoknak az 1848–49-es forradalomról
és szabadságharcról

Április NKApályázat útján 304 öntött háztartási eszköz került a múze-
umba.Dr. Vörös Árpád és dr. Vörösné dr. Faragó Elza Lantos István:
Selmecbányai piactér címû festményét,Gál Zoltán nyugalmazott
Ganz-törzsgyári fômérnök pedigAselmecbányai Klopacska-to-
rony c. festményét ajándékozta a múzeumnak

Április 14. Részvétel a Mûszaki Muzeológusok Országos Találkozóján
Gyöngyösön

Április 19–21. A 3. harangtörténeti ankét Sopronban 100 hazai, 16 külföldi
résztvevôvel. Megjelent az elôadások összefoglaló kötete német–
magyar nyelven Lengyelné Kiss Katalin szerkesztésében, Selten-
hofer-kiállítás nyílt a Központi Bányászati Múzeumban
(Rendezte: Lengyelné Kiss Katalin). Megjelent az Öntödei Múze-
umi Füzetek 7. kötete (Lengyelné Kiss Katalin:Adalékok a soproni
harangöntés történetéhez).

Május 5. Nagy Tibor magángyûjtô vasalókiállítását Lengyelné Kiss Katalin
nyitotta meg Kazincbarcikán

Május 19–20. Kiadványárusítás a Múzeumi Majálison
Június 14. A Svájci Kulturális Kamara ülése a múzeumban
Június 15. Apci öntödei szakemberek egész napos látogatása amúzeumban
Június 16. A II. kerület napja. Nyílt nap a múzeumban
Július–augusztus NKA pályázati támogatásból a fûtésrendszer és a biztonság-

technikai rendszer korszerûsítése
Szeptember 4.– „A fürdôvilág öntvényei anno…” címmel vendégkiállításHarcsás
november 25. László magángyûjteményébôl, a BTM Kiscelli Múzeum, a MNM

Legújabb kori gyûjteménye és az Iparmûvészeti Múzeum tárgyai-
val kiegészítve. Rendezte: Lengyelné Kiss Katalin

Október 1. A Mechwart-síremlék megkoszorúzása a volt Mechwart Szak-
iskola diákjaival

Október 2. Mechwart-nap 200 fô részvételével. A Mechwart ligeti szobor
megkoszorúzása, emlékülés a Statisztikai Hivatalban, majd a
Mechwart-emlékszoba avatása a múzeumban. Rendezte Len-
gyelné Kiss Katalin, Huszics György, dr. Klug Ottó, Sebôk Tibor, Far-
kas Attila, Gábor János és Hajnal Jánosné közremûködésével.
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Megjelent az Öntödei Múzeumi Füzetek 8. száma (Pénzes István:
Mechwart András 1834–1907)

Október 10–20. „A precíziós acélöntés 50 éve Magyarországon” címmel kama-
rakiállítás nyílt a múzeumban.Amegnyitón Szende György szak-
mai elôadása hangzott el. Rendezte Huszics György és Mikus
Károlyné

November 5–24. „Az öntészet dicsérete”. Az Öntödei Múzeum vendégkiállítása
Dunaújvárosban a Dunaferr Rt. vasöntödéjének 50 éves jubile-
uma tiszteletére. Rendezte: Huszics György, megnyitotta: Len-
gyelné Kiss Katalin

November 6. A Magyar Tudomány Napján nyílt nap és elôadás a múzeum-
ban (Lengyelné Kiss Katalin:Avasöntészet szerepe Budapest épí-
tészetében)

November 6. Részvétel a zalaegerszegi Ganz Ábrahám Szakközépiskola ün-
nepségén. Huszics György a Ganz-vetélkedô zsûritagja volt

November 19–21. „Tanulmányok a technika-, tudomány- és orvostörténet köré-
bôl” címû MTESZ-konferencián elhangzott Lengyelné Kiss Kata-
lin – Pénzes István:Mechwart-emlékek az Öntödei Múzeumban
címû elôadása

November 30.– ASzent Borbála-napi ünnepségek bevezetôjeként a selmecbányai
2002. február 28. (Banská Štiavnica, SK) Szlovák Bányászati Múzeum „Bányászati

kincsek Selmecbányáról” címû kiállításának megnyitója kb. 200
fô jelenlétében

December 10. Megnyílt a Millenárison az Álmok álmodói – Világraszóló ma-
gyarok címû kiállítás, melyhez anyagot adott a múzeum, és Len-
gyelné Kiss Katalin szakértôként mûködött közre

2002
Április 13. Az OMBKE fémkohászati szakosztály ajkai szervezetének 17

tagja látogatta meg az Öntödei Múzeumot
Április 15-17. VI. Országos Mûszaki Muzeológus Találkozó, Sopron – Nagy-

cenk. Lengyelné Kiss Katalin elôadása: Kinek rendezünk kiállítást?
Április 27–28. Kétnapos szakmai tanulmányút szervezése Selmecbányára az

„Öntöttvas dicsérete” címû kiállítás megnyitása kapcsán. A
résztvevôk száma 78 fô

Április 28.– „Az öntöttvas dicsérete – Chvála liatiny – Lob des Gusseisens”.
szeptember 15. Az Öntödei Múzeum elsô külföldi kiállítása Selmecbányán a

Szlovák BányászatiMúzeumban. Rendezte: Lengyelné Kiss Katalin
Május 18–19. 2001. évi teljesítményéért az Öntödei Múzeum az Év múzeuma

pályázaton a kis múzeumok kategóriájában a Pulszky Társaság
–MagyarMúzeumi Egyesület különdíját nyerte el. Adíjat aMú-
zeumi Majálison adták át

Június 10. Baráti találkozó „Az évmúzeuma 2001” különdíj megünneplése
alkalmából. A résztvevôk száma 70 fô volt

Június 21–23. A II. kerület napja. Múzeumi nyílt nap
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Július 7. 60 földrajztanár látogatása a Pedagógiai Szolgáltató Központtól
Augusztus 5. A Technische Universität, Braunschweig–Düsseldorf hallgatói-

nak és oktatóinak (23 fô) látogatása
Szeptember 8. ANova Hungaria Kft. öntödei dolgozóinak látogatása (90 fô)
Szeptember 21–22. Kulturális Örökség Napjai. Nyílt napok, elôadás Ganz Ábra-

hámról
Szeptember 29. Az OMBKE öntészeti szakosztálya 50 éves fennállását ünne-

pelte. A rendezvényen 150 fô vett részt. A szakosztály történetét
bemutató emlékkiállítás rendezéséért a múzeum kollektíváját a
szakosztály vezetôsége dicséretben részesítette.

Október 1. Elkezdôdött a Széchenyi-terv keretében a mûemléki kupolóke-
mencék felújítása és bemutathatóvá tétele

Október 1.– „Az öntöttvas dicsérete – Chvála liatiny – Lob des Gusseisens”
december 1. c. kiállítás a Rozsnyói Bányászati Múzeumban (Rož ava, SK)

mutatkozott be
Október 3–5. Lengyelné Kiss Katalin elôadást tartott a 10. német harangtörté-

neti kollokviumon Burg Greifensteinben a múzeum harangtör-
téneti kutatásairól

November 8–9. Részvétel a 25. technikatörténeti napokon az Eisenbibliothek
(Schaffhausen, CH) meghívása alapján

November 29. Mûvészi öntöttvas tárgyak gyûjtôi körének éves találkozója a
múzeumban

December 4.– A Ganz Transelektro jubileumi kiállításának bemutatása a
február 29. Röck Gépgyár, a Ganz Kazángyár és a Ganz Villamossági

Mûvek, mint jogelôd vállalatok közös jubileuma alkalmából
December 5.– Fém–Por–Fény címmel Berke Csaba fotókiállítása a galérián. A
2003. február. 29. Szent Borbála-napi ünnepségek keretében került sor a MAL Rt.

Inotai Alumíniumkohóban készült fényképek bemutatójára

2003
Január 21–22. Kétnapos szakmai tanulmányút a kassai Szlovák Mûszaki Mú-

zeumba (Košice, SK) Az öntöttvas dicsérete c. kiállítás megnyi-
tója kapcsán. Szervezte: dr. Klug Ottó

Február 26.– Az öntöttvas dicsérete címû kiállítás Tôketerebesen (Trebišov, SK),
április 27. a Keletszlovákiai Múzeumban (Vlastivedné múzeum) mutatko-

zott be.
Március 3. Gyászszakestély rendezése az OMBKE-vel közösen dr. Havasi

László, a MÖSz ügyvezetô igazgatója emlékére
Április 9. AGanz-törzsgyári kupolókemencék avatási ünnepsége. A kiál-

lítótér 194 m2-rel nôtt. Megjelent az Öntödei Múzeumi Füzetek
11. száma (Lengyel Károly: A kupolókemencés vasolvasztás tör-
ténete Magyarországon)

Április 14–16. A 7. Országos Mûszaki Muzeológus Találkozón Budapesten.
Lengyelné Kiss Katalin: az OMM Öntödei Múzeumának kapcso-
lata az öntöttvas tárgyak gyûjtôivel címmel tartott elôadást
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Április 30.– Az öntöttvas dicsérete címû kiállítás Nagymihályiban (Michalovce,
június 30. SK), a Zempléni Múzeumban (Zemplinské múzeum) mutatko-

zott be
Május 17–18. AMúzeumokMajálisángyermekfoglalkoztatás és kiadványárusítás
Május 27–29. RészvételAvaskultúra útja kiállításon és konferenciánMiskolcon
Június 12–14. 4. harangtörténet ankét, 114 résztvevôvel. Harangjáték-koncert,

orgonakoncert, kirándulás Eger környékére. Megjelent az ankét
elôadásainak összefoglalóit tartalmazómagyar és német nyelvû
füzet Lengyelné Kiss Katalin szerkesztésében

Július 7.– „Az öntöttvas dicsérete” kiállítás Pozsonyban a SzlovákNemzeti
szeptember 21. Múzeumban (Slovenské národné múzeum) mutatkozott be
Augusztus 14.– Frische Fische címmel fiatal grazi építészek kiállítása a múzeum
szeptember 19. udvarán egy kamionban
Szeptember 20–21. Kulturális Örökség Napja, nyílt nap a múzeumban
Szeptember 20.– Székely Judit kiállítása építészeti fotókból az Építészeti hónap
október 7. keretében
Október 16. A vasaló napja. Közös rendezvény a Textilipari Múzeummal.

Megnyílt a „Régi tüzek parazsa” vasalókiállítás mintegy 300 ér-
deklôdô jelenlétében. Rendezte: Lengyelné Kiss Katalin. Megje-
lent az Öntödei Múzeumi Füzetek 12. száma (Tóth
György–Lengyelné Kiss Katalin: Régi vasalók)

November 3. AMagyar Tudomány Napja. Technikatörténeti filmek vetítése
November 8–9. Kétnapos szakmai tanulmányút a Nyitrára, Az öntöttvas dicsé-

rete címû kiállítás megnyitása kapcsán. Szervezte: dr. Klug Ottó
November 11– „Az öntöttvas dicsérete” kiállítás Nyitrán a Mezôgazdasági
2004. február. 29. Múzeumban (Slovenské poľnohospodárske múzeum) mutat-

kozott be
November 15. AMagyarországi Kovácsmíves Céh évzáró értekezlete a múze-

umban
November 19–21. MTESZ-ankét. Elôadás: Lengyelné Kiss Katalin – Hajnalné Simo-

nyi Eszter – Huszics György: Egy szakmai múzeum is lehet a köz
mûvelôje

November 26. 75 éves kohómérnökök találkozója a múzeumban
December 17. Évzáró segítôinkkel együtt
December 18. AzNKApályázata segítségével sikerült megvásárolni 69 db vas-

öntvényt egy magángyûjtô kollekciójából

2004
Február 24.– „Ipari táj” címmel Hajdú József fotómûvész kiállítása a galérián.
május 10. Rendezte: Hajnal Jánosné
Március 13.– „Azöntöttvasdicsérete”kiállítás bemutatója akomáromiMonostori
május 22. Erôdben. Rendezte: Lengyelné Kiss Katalin és Huszics György
Április 5. A múzeum dolgozóinak és baráti körének látogatása a komá-

romi Monostori Erôdben
Április 21–25. Részvétel öt fôvel „AVaskultúra útja a Bánságban” címû konfe-
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rencián és tanulmányúton, amely a bánsági vasipar fejlôdésérôl,
s ebben a Maderspach család szerepérôl szólt

Május 24. Részvétel a Muzeológusok fakanállal összejövetelen a szent-
endrei skanzenban

Május 28.– „Az öntöttvas dicsérete” kiállítás bemutatója Sopronban a
szeptember 16. Központi Bányászati Múzeumban. Rendezte: Lengyelné Kiss Ka-

talin és Huszics György
Június 17.– Társrendezôként közremûködtünk a „Tegnap harangoztak,
szeptember 12. holnap harangoznak” címû, a történelmi harangjainkról készí-

tett kiállítás rendezésében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Örökség Galériájában. Rendezte: Turok Margit

Szeptember 29.– „Az öntöttvas dicsérete” kiállítás bemutatója a szegedi Móra
2005. február 28. Ferenc Múzeum Fekete Házában. Rendezte: Lengyelné Kiss

Katalin és Csibi Kinga
Október 27–28. Az Öntödei Múzeum szervezésében (Hajnal Jánosné) Országos

Múzeumigazgatói Értekezlet két helyszínen, Budapesten és Szé-
kesfehérvárott

November 11.– „Régi tüzek parazsa”. Vasalótörténeti kiállítás a miskolci Herman
2005. január 31. Ottó Múzeumban. Rendezte: Lengyelné Kiss Katalin, Csibi Kinga

és Káplán György
November 21. Megjelent az Öntödei Múzeumi Füzetek 13. száma (Pilissy Lajos:

Középfokú öntészeti szakoktatásunk kezdete)
November 22–24. „Újabb eredmények a technika-, tudomány- és orvostörténet kö-

rébôl” címmel MTESZ–OMM konferencia. Elôadások: Káplánné
Juhász Márta – Káplán György:Híres magyar bányász-kohász di-
nasztiák és dr. Klug Ottó: Egy szepességi család emlékeibôl

December 7. Mûvészi öntöttvas tárgyak gyûjtôinek találkozója. Kiállítás
Kiszely Gyula emlékére és emléktáblájának avatása. Rendezte:
dr. Gönczy Ilona és dr. Klug Ottó

December 14. A 90 éves dr. Patay Pál köszöntése a múzeumban

2005
Február 11.– „Pahreba starých ohni – Régi tüzek parazsa” vasaló- és vasalás-
április 30. történeti kiállítás a kassai Szlovák Mûszaki Múzeumban.

Akiállításhoz szlovák nyelvû leporellót szerkesztettünk (Hajnal
Jánosné, Lengyelné Kiss Katalin)

Március 13. Mûtárgyat kölcsönöztünk a monoki Kossuth-kiállításra
Április Megjelent az Öntödei Múzeumi Füzetek 14. száma (Pusztai

László: Amunkácsi vasöntöde jelentôsége)
Május 8.– „Pahreba starých ohni – Régi tüzek parazsa” kiállítás a Szlovák
augusztus 31. Mûszaki pozsonyi Múzeum Közlekedési Múzeumában

(Dopravné múzeum)
Május 11.–május 28. „Laudă fontei –Az öntöttvas dicsérete” kiállítás a temesvári Bá-

náti Múzeumban (Museul Banatului). A kiállításhoz román
nyelvû leporellót szerkesztettünk Csibi Kinga fordításában
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Május 21. Múzeumok Majálisa. Megjelent az Öntômesterré fogadunk! já-
tékos munkafüzet 10–14 éves gyermekeknek Hajnal Jánosné és
Huszics György szerkesztésében

Május 31. Elôadás A bánáti hegyvidék vasipara szemináriumon a Resicai
Mûszaki Fôiskolán (Reşiţa, RO). (Lengyelné Kiss Katalin: Az Ön-
tödei Múzeum közmûvelôdési tevékenysége. Egy ipari mûem-
lék hasznosítása)

Május 31.– „Laudă fontei – Az öntöttvas dicsérete” kiállítás a resicai Bánáti
október 9. Montanisztikai Múzeumban (Muzeul Banatului Montan) mu-

tatkozott be
Június Megépült az önkormányzat által számunkra elôírt járda és a be-

járathoz vezetô új út az ERFI irodaház finanszírozásával
Június 23–26. 5. harangtörténeti ankét 80 hazai és 10 külföldi résztvevôvel. Két-

napos tudományos konferencia kilenc hazai és hét külföldi elôa-
dással, kiállításokkal, kétnapos tanulmányúttal Zemplénben

Június 23.– Harang- és csengettyûkiállítás a KÖH-hel 2004-ben rendezett
október 29. kiállítás, ill. Horváthné Peterdy Ilona veszprémi magángyûjtô

anyagából. Rendezte: Lengyelné Kiss Katalin, Huszics György.
Megjelent az Öntödei Múzeumi Füzetek 15. száma (Dr. Patay
Pál: Harangöntés Magyarországon)

Június 25–26. A II. kerület napja, vetélkedô iskolásoknak
Augusztus 25–26. Elôadás a vásárosnaményi Beregi Múzeum jubileumi ünnepsé-

gén. (Dr. Klug Ottó: A Beregi és az Öntödei Múzeum
együttmûködése)

Augusztus 27–29. Dr. Klug Ottó részt vett a MUT-közgyûlésen a belgrádi Mûszaki
Múzeumban

Október NKA támogatással elkészült a Mechwart-féle hengerszék resta-
urálása Sebôk Tibor, a Malomipari Múzeum igazgatójának szak-
értôi munkája alapján

Október 5. Beküldtük az Oktatási és Kulturális Minisztériumba az új ál-
landó kiállítás szakértôk segítségével készített nyolc fejezetbôl
álló forgatókönyvének teljes anyagát, melyet e hónapban jóvá-
hagyott a Közgyûjteményi Fôosztály

Október 13.– „Az öntöttvas dicsérete” címû kiállítás bemutatója a sátoralja-
2006. március 31. újhelyi Kazinczy Múzeumban
Szeptember 28–29. Kulturális Örökség Napjai. Akohászati panteon bemutatójaHaj-

nal Jánosné és Huszics György szervezésében
Szeptember 29. ANémet Vaskohászattörténeti Bizottság éves közgyûlése a mú-

zeumban (Szervezte: dr. Klug Ottó)
Október 9–11. Elôadás a 18. magyar öntônapokon Balatonfüreden. (Lengyelné

Kiss Katalin:AzÖntödeiMúzeum legújabb eredményei és tervei)
Október 27.– „Régi tüzek parazsa” vasaló- és vasalástörténeti kiállítás
2006. március 31. Székesfehérvárott az OMMAlumíniumipari Múzeumában
November 4. Az Európai Múzeumi Fórum résztvevôinek fogadása a múze-

umban. Szervezte: Hajnal Jánosné
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November 21–22. Elôadás az „Újabb eredmények a technika-, tudomány- és or-
vostörténet körébôl” címû MTESZ-OMM konferencián. (Len-
gyelné Kiss Katalin: A vas öltöztette fel a várost)

December 15. Mûvészi öntöttvas tárgyak gyûjtôinek találkozója múzeumláto-
gatással, 21 fô részvételével. Szervezte:Hajnal Jánosné, Csukás La-
josné, Paraszkay Gabriella

2006
Március 8.–július 30.„Az öntöttvas dicsérete” címû kiállítás bemutatója a salgótarjáni

Nógrádi Történeti Múzeumban
Április 20. Vezetô múzeumi szakfelügyelôk értekezlete az Öntödei Múze-

umban
Május 2.– „Régi tüzek parazsa” – vasaló- és vasalástörténeti kiállítás
augusztus 20. bemutatója a zalaegerszegi Magyar Olajipari Múzeumban
Május 20–21. MúzeumokMajálisa aMagyar Nemzeti Múzeum kertjében. Ön-

tômesterré fogadjuk! – fotók készítése
Június 20. Sajtófogadás a Nemzeti Galériában a Múzeumok Éjszakája be-

harangozásaként.
Elôkészítés:Hajnal Jánosné, Lengyelné Kiss Katalin, Káplán György

Június 22. „Ganz Ábrahám élete és munkássága” – az új állandó kiállítás 1.
ütemétM. A. Salamin svájci nagykövet nyitotta meg. Rendezte:
Lengyelné Kiss Katalin, látványtervezô Szôke Imre. Koszorúzás a
Kiss Zenede fúvós zenekara közremûködésével, fogadás bográ-
csozással. Megjelent az Öntödei Múzeumi Füzetek 16. kötete
(Kovács László: Ganz Ábrahám élete és munkássága) német és
angol nyelvû képfeliratokkal és összefoglalóval. A kiállítást az
NKA, az OMBKE, a Ganz Holding Zrt. és öntészeti vállalkozá-
sok támogatták

Június 24. Múzeumok Éjszakája mintegy 370 látogatóval. Krampampuli-
fôzés, Öntômesterré fogadjuk!, filmvetítések, tárlatvezetések,
selmeci nóták tanítása. Szervezés, elôkészítés: Hajnal Jánosné,
Szántó András, Lengyelné Kiss Katalin

Június 25–26. A II. kerület napja. Nyílt Nap a múzeumban. Szervezte: Hajnal
Jánosné, Szántó András

Július 8. „Deutsche in Ungarn. Ungarn in Deutschland” címmel kiállítás
nyílt Ulmban, a Donauschwabisches Zentralmuseumban. Társ-
rendezô az OMM, a Mechwart Andrásról szóló anyagot az Ön-
tödei Múzeum (Lengyelné Kiss Katalin, dr. Klug Ottó) állította
össze

Szeptember 5. Gyászszakestély Gombár János emlékére. Szervezte az OMBKE
öntészeti szakosztálya és Huszics György

Szeptember 16–17. Kulturális Örökség Napjai. Elôadások a szocializmus kori öntö-
dékrôl. Szervezte:Hajnal Jánosné, Szántó András, elôadást tartott:
Millisits Máté, Géczi Dezsô
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Szeptember 19. „Ajándékba kapott tüzes lovak” kiállítás. A svájci-magyar ál-
lampolgárságú dr. Éva Tóásó-Tongue asszony által ajándékozott
vasalógyûjtemény bemutatója. Rendezte: Schudich Anna, Milli-
sits Máté, Kálpán György

Október 2. Múzeumi Sajtókávéház a múzeumban
Október 13.– Dr. Nándori Gyula-emlékkiállítás (a Miskolci Egyetem vendég-
december 31. kiállítása) és szoboravató (Kutas László alkotása) a panteonban.

Az újrarendezés Lengyelné Kiss Katalin, Schudich Anna, Millisits
Mátémunkája. Támogatta az OMBKE és a MÖSz

December 8. Mûvészi öntöttvas tárgyak gyûjtôinek találkozója a múzeum-
ban. Szervezte: Hajnal Jánosné és Csukás Lajosné

2007
Március „Deutsche in Ungarn. Ungarn in Deutschland” címû vándorki-

állítás megnyitója Pécsett. Résztvevô: Lengyelné Kiss Katalin
Április 13.– Haszmann Réka alsócsernátoni iparmûvész képzômûvészeti
május 25. kiállítása a galérián. A megnyitón közel 100 fô jelent meg. Tá-

mogató: MÖSz
Június 7–9. 6. harangtörténeti ankét a KÖH-hel közös rendezésben. 9 elôa-

dás, közte 4 külföldi elôadótól, 81 résztvevô. A középkori ha-
rangöntések ásatási nyomait bemutató poszterkiállítás. Esti
orgonakoncert a Mátyás-templomban és csengettyûs együttes
bemutatója az Öntödei Múzeumban. A 3. napon nógrádi tanul-
mányút. Az NKA támogatásával megjelent az Öntödei Múze-
umi Füzetek 17. kötete az ankét elôadásainak magyar és német
nyelvû összefoglalójával. (Szerkesztette: Lengyelné Kiss Katalin)
A rendezvényt Lengyelné Kiss Katalin vezetésével a múzeum tel-
jes személyzete bonyolította le.

Június 7.– „Középkori harangöntések ásatási nyomai” címû idôszaki
június 24., poszterkiállítás a harangtörténeti ankéthoz kapcsolódva a
és június 25.– Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban, majd a múzeum
december 31. galériáján. Rendezte: Millisits Máté, Schudich Anna.Kísérô lepo-

relló: Középkori harangöntések ásatási nyomai.(Szerkesztette:
Lengyelné Kiss Katalin)

Június 28. „Az itt felejtett öntöde”.Az új állandó kiállítás 2. üteménekmeg-
nyitója mintegy 170 fô részvételével. Rendezte: Lengyelné Kiss
Katalin, látványtervezô Szôke Imre.Megjelent az Öntödei Múze-
umi Füzetek 18. száma (Kovács László: Ganz Ábrahám szabadal-
mai), valamint „Az itt felejtett öntöde” címû magyar-angol
nyelvû füzet Lengyelné Kiss Katalin szerkesztésében. Koszorúzás
Kiszely Gyula emléktáblájánál dr. Remport Zoltán megemlékezé-
sével. Amegvalósítást az NKA és az öntödék támogatták

Július 22.– Kamarakiállítás Kerpely Antal halálának 100. és Jakóby László
november 25. halálának 50. évfordulójára. Rendezte: dr. Klug Ottó, Schudich

Anna és Millisits Máté
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November 21–23. Az „Újabb eredmények a technika-, tudomány- és orvostörténet
körébôl” címû jubileumi MTESZ–OMM konferencián két elôa-
dást tartottunk. (Lengyelné Kiss Katalin: Mechwart Ganz-törzs-
gyári mûködése ésMillisits Máté: Mechwart életéhez kapcsolódó
képzômûvészeti emlékek). Az ankéton a Mechwart-szekció
programját dr. Klug Ottó állította össze

November 29. A „Mechwart András emlékezete” c. kiállítás megnyitója min-
tegy 200 fô részvételével, a Magyar Szabadalmi Hivatal és a
Német Nagykövetség közremûködésével. Akiállítást Posteinerné
Toldi Márta, az MSzH elnökhelyettese nyitotta meg, Lengyelné
Kiss Katalin rendezte. Szakértôk: dr. Klug Ottó, Sebôk Tibor, dr. Je-
szenszky Sándor, Gábor János, dr. Szunyogh Gábor. AMechwart li-
geti koszorúzásnál dr. Láng Zsolt polgármester mondott
beszédet. Közremûködött az Acélhang kórus és a Kiss Zenede
fúvószenekar. Megjelent a Mechwart András emlékezete címû
leporelló magyar, angol és német nyelven Schudich Anna szer-
kesztésében.Akiállítást azMSzH, Ganz-Mávag utódcégek, ma-
lomipari és öntészeti vállalkozások támogatták

November 19–20. Elôadás azOrszágosMûszakiMuzeológus Találkozón, a Közleke-
dési Múzeumban (Lengyelné Kiss Katalin: Agazdagmúlt kötelez)

December 10. Mûvészi öntöttvas tárgyak gyûjtôi körének találkozója Kazáron.
A találkozót Csukás Lajosné és Hajnal Jánosné szervezte

2008
Április 25.– „Öntöttvas csipkecsodák” – idôszaki kiállítás Korompay László
november 30. és családja magángyûjteményébôl. Rendezte és a kiállítási lepo-

rellót szerkesztette: Lengyelné Kiss Katalin. Támogatók: öntödei
vállalkozások

Május 5. Mechwart-vetélkedô hat középiskola hét csapata részvételével, 60
fôs szurkolótáborral. Zsûritagok: Bertáné dr. Varga Judit fôigazgató,
Gábor János és Sebôk Tibor szakértôk, dr. Ördög Zoltán (II. kerületi ön-
kormányzat) és Lengyelné Kiss Katalin. Játékvezetô: Farkas Attila
szakiskolai tanár. Szervezte:Molnár István, Szántó András.Agyôz-
tes csapatok tanulmányútját a Ganz Holding Zrt. finanszírozta.

Május 17–18. Múzeumok Majálisa a Nemzeti Múzeum kertjében. Öntômes-
terré fogadjuk! – akció, totó szakmai kérdésekkel. Szervezte:
Molnár István, Szántó András

Június 19. „Fémöntészetünk emlékei” címmel az új állandó kiállítás 3.
részének megnyitója. Rendezte Lengyelné Kiss Katalin, látvány-
tervezô Szôke Imre, az ünnepséget szervezte: Molnár István, Csu-
kás Lajosné. Közremûködött: Cantores Ecclesiae fúvós zenekar.
Fô támogató: NKA, TP Technoplus Kft.

Június 21. Múzeumok éjszakája 552 fô látogatóval hajnali 2 óráig a mú-
zeum épületében és kertjében. Tárlatvezetés, fotózás, kram-
pampulikóstolás. Szervezte: Molnár István. Támogatták
társadalmi segítôink
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Július Bûvészetek Völgye (Kapolcs). AKulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal kiállításához szórólapot és harangokkal kapcsolatos tár-
gyakat adtunk (Szervezte:Millisits Máté)

Szeptember 20–21. Kulturális Örökség Napja. Mechwart-séta a VízivárosbanMilli-
sits Máté vezetésével

Október 31.– „Edvi Illés Aladár”- kamarakiállítás. Rendezte dr. Klug Ottó és
2009. október 31. Schudich Anna
Október–november A Múzeumok Ôszi Fesztiválján Kupoló-túrákat vezettünk

három alkalommal (OMM szervezés)
December 9. Megjelent az Öntödei Múzeumi Füzetek 19. száma (Dr. Pilissy

Lajos: Az alumínium-formaöntészet története a kezdetektôl
1945-ig). Támogató: FÉMALK Zrt.

December 16. „Könnyû a munka, ha lelkes a dal” címmel idôszaki kiállítás
megnyitója az Acélhang kórus fennállásának 135. évfordulója
alkalmából. Rendezte Millisits Máté és Wild Gyula dalegyesületi
elnök. Az ünnepséget Csibi Kinga szervezte

2009
Január 28. Öntészeti teadélután az Acélhang kórus és a Ferencvárosi Herz

Férfikar hangversenyével és elôadással. (Szántai Lajos: A haran-
göntô mesterek dicsérete). A résztvevôk száma 81 fô volt. szer-
vezte:Millisits Máté és Csibi Kinga

Február 13. Formázási és öntészeti bemutató az Öveges Szakiskola pálya-
orientációs napján,Huszics György, Géczi Dezsô, Galambos Sándor
közremûködésével

Február 26. Öntészeti teadélután az Acélhang kórus, a Kelenvölgyi Férfikó-
rus és a Braunhaxler dalkör részvételével, elôadással. (Dr. Pandur
Ildikó: A Jungfer-dinasztia öröksége Budapesten). A résztvevôk
száma 60 fô volt. Szervezte:WildGyula,MillisitsMáté és Csibi Kinga

Március 13. Öntészeti teadélután az Acélhang kórus és a Keil Ernô Fúvó-
szenekar részvételével, elôadással (Bán Attila: Gábor Áron
mûhelye). A résztvevôk száma 105 fô volt, szervezte: Csibi Kinga

Május 16–17. MúzeumokMajálisa aMagyarNemzetiMúzeumkertjében.Öntô-
mesterré fogadunk! – akció és formázási – öntési bemutató

Június 3. Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola fennállá-
sának 125. évfordulóját ünnepelte a múzeumban, és emléktáblát
helyeztek el a múzeum falán. Az ünnepségen 85 fô vett részt,
köztük sok szakoktató pedagógus. Szervezte: Szántó András

Június 8. Filmfelvétel a múzeumpedagógiai formázási gyakorlatról az
Öveges Szakiskola részére Géczi Dezsô és Huszics György köz-
remûködésével

Június 12. Ágyútörténeti konferencia a HM Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum, valamint az Öntödei Múzeum közös rendezésében, Bán
Attila és Lengyelné Kiss Katalin szervezésében. 16 elôadás, mintegy
100 résztvevô. A konferencia befejezéseként a tárlatvezetésre és
krampampulikóstolásra 56-an jöttek el a múzeumba
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Szeptember. 1. „MechwartAndrás emlékezete” címmel állandó kiállítás építése
a galéria alá, a Ganz-kiállítás folytatásában. Rendezte Lengyelné
Kiss Katalin és Schudich Anna, látványtervezô Szôke Imre

Szeptember 20–21. Kulturális ÖrökségNapja.AzÖntödeiMúzeum szakrális mûtár-
gyai és Mechwart-séta a VízivárosbanMillisits Máté vezetésével

Szeptember 26. A Bolgár Kisebbségi Egyesület Zornica Táncegyüttesének elôa-
dása a múzeumban. Szervezte: Csibi Kinga, Szántó András

Szeptember 28. Az ERFI irodaház felújíttatta a múzeum déli és nyugati oldali
parkját, megépült a buszbeálló

Október 1. AZene Világnapja alkalmából zeneiskolai tanárok ünnepi hang-
versenye a múzeumban. Szervezte: Csibi Kinga

Október 9. AKossuth Szövetség által az aradi tizenhárom vértanú kivégzé-
sének 160. évfordulója alkalmából középiskolásoknak kiírt ver-
seny díjkiosztó ünnepsége. Szervezte: Csibi Kinga, Szántó András

Október 16. Az 1858–62 között épült kéregöntöde mûemléki felújításának
ünnepe és a 40 éves Öntödei Múzeum jubileuma.
„A 150 éves Ganz-törzsgyári kéregkerék-öntöde mûemléki fel-
újítása” – kiállítás a galérián Rainer Pétermunkáiból.
„Ama öntvénye a holnap mûtárgya” címmel a 40 éves Öntödei
Múzeumnak ajándékozott mai öntött termékek kiállítása.
Koszorúzás Ganz Ábrahám, Kiszely Gyula és Nándori Gyula szob-
ránál. Rendezte és az ünnepséget szervezte: Lengyelné Kiss Kata-
lin a múzeum összes munkatársának közremûködésével.
Emlékkötet: 40 éves az Öntödei Múzeum (Szerkesztette Len-
gyelné Kiss Katalin és Schudich Anna).
A felújítást az Oktatási és Kulturális Minisztérium finanszírozta.
Az ünnepség fô támogatói: OMBKE, MAL Zrt.,Varinex Zrt. és
Magyarmet Öntöde.

Összeállította:
Lengyelné Kiss Katalin – Schudich Anna
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Az Öntödei Múzeum munkatársainak
és az OMBKE öntészettörténeti és
múzeumi szakcsoport tagjainak fôbb
öntészettörténeti publikációi
Bán Attila
1. Középkori és kora újkori bronzágyúk öntéstechnológiájának vizsgálata. BKL Kohászat,

142. évf. (2009) 1. sz. 6–12. o.

Bánhegyi László
1. Ganz Ábrahám. In: Mûszaki nagyjaink, 2. köt. GTE, Budapest, 1983. 43–89. o.

Bencze Géza
1. Az Oetl-féle vasöntöde története. Öntödei Múzeumi Füzetek 9. sz. OMM Öntödei Mú-

zeuma (2002) 1–44. o.

Buzánszky Albin
1. Adalék a magyarországi harangöntéshez. BKL Öntöde, 57. évf. (1984) 60. o.
2. Buzánszky Albin – Tóth András – Nyizsnyánszky Tibor: A cementformázás kezdetei a hazai

öntödékben. BKL Öntöde, 35. évf. (1984) 225–228. o.
3. Adatok a Csepel Mûvek harangöntéséhez. BKL Öntöde, 37. évf. (1986) 115. o.
4. Buzánszky Albin – Mikus Károlyné – Rácz József – Theobald János: 75 éves a vas- és acélönt-

vénygyártás Csepelen. Budapest, 1986. 1–236. o.
5. A gömbgrafitos vasöntvények hazai gyártásának története. BKL Öntöde, 39. évf. (1988)

226–229. o.
6. AWeiss Manfréd Acél és Fémmûvei Rt. könnyûfémöntészete (1928–1944). BKL Kohá-

szat, 128. évf. (1995) 396. o.

Csibi Kinga
1. Lengyelné Kiss Katalin – Csibi Kinga: Szükségbôl erényt – avagy egy kiállítás színváltozá-

sai. Értékmentô, 2006. 1. sz. 15–18. o.
2. Csibi Kinga – Lengyelné Kiss Katalin – Molnár István: Az Öntödei Múzeum közönségcsalo-

gató eseményei. Technikatörténeti Szemle XXVIII. (2007–2008) 230–240. o.

Dévay Zoltán
1. Az Öntödei Múzeum és a mûvészet. In: Technikatörténeti Szemle, 12. (1980) 311–312. o.

Fogarasi Béla
1. 90 éve született Solti Márton. BKL Öntöde, 39. évf. (1988) 145–148. o.
2. AQualital Könnyûfémöntöde vázlatos története. BKL Öntöde, 41. évf. (1990) 223–229. o.
3. Száz éve született Solti Márton, a magyar alumíniumöntészet úttörôje. BKL Kohászat,
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131. évf. (1998) 5–6. sz. 154–157. o.
Gönczy Ilona
1. Bányászati-kohászati társpénztárak történeti leírása. BKL Kohászat, 128. évf. (1995) 153–

157. o.

Hajnalné Simonyi Eszter
1. Lengyelné Kiss Katalin – Huszics György – Hajnalné Simonyi Eszter: Egy szakmai múzeum

is lehet a köz mûvelôje. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az or-
voslás történetébôl, Budapest, MTESZ, (2004) 139–142. o.

Hegedûs Zoltán
1. Ametallográfia hazai története 1917-ig. BKL Öntöde, 28. évf. (1977) 206–213. o.
2. A 14–16. századi bronz keresztelômedencék öntészeti vonatkozásai. BKL Öntöde, 29.

évf. (1978) 122–130. o.
3. Az öntöttvas táblák készítése és az 1598-as selmecbányai sírtábla vizsgálata. BKL Ön-

töde, 30. évf. (1979) 235–239. o.
4. Az ágyúöntés technikája Magyarországon a 15–17. században. BKL Öntöde, 31. évf.

(1980) 270–274. o.
5. Bronzkori kemencében történô olvasztás. BKL Öntöde, 42. évf. (1991) 213–216. o.

Huszics György
1. Amûszaki kultúra fejlesztôi a Ganz Törzsgyárban. KKDSz Akadémia és Mûhely, Buda-

pest, 1999. 1–44. o.
2. Lengyelné Kiss Katalin – Hajnalné Simonyi Eszter – Huszics György: Egy szakmai múzeum

is lehet a köz mûvelôje. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az or-
voslás történetébôl, Budapest, MTESZ, (2004) 139–142. o.

Kiszely Gyula
1. Múzeum a régi gyárban, Élet és Tudomány, 38. évf. (1969) 1788–1790. o.
2. Központi Kohászati Múzeum Öntödei Múzeuma. BKL Öntöde, 20. évf. (1969) 96–111. o.
3. AMagyar Öntödei Múzeum alapítása. BKL Öntöde, 20. évf. (1969) 112–114. o.
4. Adatok a magyarországi öntészet történetéhez. Öntött gyorsesztergaacél „Megiston 6”.

BKL Öntöde, 23. évf. (1972) 238–240. o.
5. Az Alduna szabályozásánál használt diósgyôri sziklavésô. BKL Öntöde, 23. évf. (1972)

282–285. o.
6. Amüncheni Deutsches Museum. BKL Öntöde, 24. évf. (1973) 39–46. o.
7. Kiszely Gyula – Heckenast Gusztáv:Avaskohászat helyzete Magyarországon. Öntöttvas

táblák a 16–19. században. BKL Öntöde, 24. évf. (1973) 229–238. o.
8. Amagyarországi öntészet története képekben. Budapest, 1978. 1–108. o.
9. Kiss László – Kiszely Gyula – Vajda Péter:Magyarország ipari mûemlékei. Országos

Mûszaki Múzeum, Budapest, 1981. 1–190. o.
10. Közép-Európa elsô kéregkerék-öntödéje és alapítója Ganz Ábrahám. BKL Öntöde, 32.

évf. (1981) 106–109. o.
11. Magyarországi kohászattörténet írás és a kohászati múzeumok múltja, jelene és a jövô

feladatai. BKL Kohászat, 114. évf. (1981) 196–202. o.
12. Közép-Európa elsô kéregkerék-öntödéje és alapítója Ganz Ábrahám. In: Technikatörté-

neti Szemle, 13. (1982) 115–123. o.
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13. Kiss László – Kiszely Gyula.:Magyarország mûszaki múzeumai. Mûszaki Könyvkiadó,
Budapest, 1982. 1–195. o.

14. Jakóby László a történész. BKL Kohászat, 116. (1983) 246–248. o.
15. Kiszely Gyula – Ládai Balázs: Sablonformázás a 18. században. BKL Öntöde, 34. évf. (1983)

134–137. o.
16. Technikatörténet: Amagyarországi kohászat és öntészet fejlôdése a 19. század végéig.

Gépgyártástechnológia, 1984. 563–568. o.
17. A bányászat és kohászat ipari mûemlékei. Miskolc, 1984. 1–119. o.
18. Bányászati és kohászati mûemlékeink jelenlegi helyzete és szabályai. BKL Kohászat,

117. évf. (1984) 363–368. o.
19. Magyarország kohászati mûemlékei. BKL Kohászat, 117. évf. (1984) 438–442. o.
20. Kiszely Gyula – Tóth András – Nyizsnyánszky Tibor: Százéves a diósgyôri acélöntészet. I.

rész. BKL Öntöde, 35. évf. (1984) 217–224. o.
21. Kiszely Gyula – Tóth András – Nyizsnyánszky Tibor: Százéves a diósgyôri acélöntészet. II.

rész. BKL Öntöde, 36. évf. (1985) 1–9. o.
22. Az öntészettörténeti és múzeumi szakcsoport 1986. évi munkája. BKL Öntöde, 38. évf.

(1987) 118. o.
23. Kiszely Gyula – Remport Zoltán: Zrínyi Péter csabari vasgyára a 17–18. században. BKL

Kohászat, 120. évf. (1987) 512–520. o.
24. Kiszely Gula – Remport Zoltán:Magyarország nagyolvasztói a 18. században. BKL Kohá-

szat, 121. évf. (1988) 458–461. o.
25. Kiszely Gyula – Remport Zoltán:Magyarország nagyolvasztói a 18–19. század fordulóján.

BKL Kohászat, 122. évf. (1989) 65–71. o.
26. Ganz Ábrahám öntödéje 1845–1964. BKL Öntöde, 40. évf. (1989) 241–247. o.
27. 150 éve született Técsey Ferenc kohómérnök, az SM-acélöntvények hazai bevezetôje.

BKL Kohászat, 123. évf. (1990) 110–118. o.
28. Ipari mûemlékeink és védelmük. BKL Öntöde, 41. évf. (1990) 217–222. o.
29. Kiszely Gyula – Remport Zoltán: A kabolapolyánai vasgyár története. In: Technikatörténeti

Szemle, 13. (1991) 163–187. o.
30. ADiósgyôr-Hámori Vasmû 18–19. századi vasöntészete. BKL Öntöde, 42. évf. (1991)

205–212. o.
31. Edvi Illés Aladár kohászattörténeti munkássága. In: Technikatörténeti Szemle, 20. (1993)

221–227. o.
32. ADiósgyôri Magyar Állami Vas- és Acélgyár története 1867–1945. Tanulmányok Diós-

gyôr történetéhez, I. kötet, Miskolc, 1997. 1–280. o.

Klug Ottó
1. Amúzeum segíti a régió mûvelôdését. Múzeumi Hírlevél, 21. (2000) 4. sz. 157. o.
2. Tudja-e… Ki volt Pacz Aladár? Ami múzeumunk (2000) 6. sz. 4. o.
3. Egy különleges kiállítás margójára. Ami múzeumunk (2000) 7. sz. 1–2. o.
4. Klug Ottó – Dézsi László: Így készülnek a szobrok. Ami múzeumunk (2001) 10. sz. 9–10.

o.
5. Klug Ottó – Dézsi László: A harangszót követve. Ami múzeumunk (2001) 12. sz. 5–7. o.
6. Harangöntôk és harangjátékok. 4. Harangtörténeti ankét az Öntödei Múzeumban. Mú-

zeumi Hírlevél, 24. (2003) 7–8. sz. 232–233. o.
7. Konferencia a harangtörténetrôl. BKL Kohászat, 140. évf. (2007) 3. sz. 52–53. o.
8. Klug Ottó – Schudich Anna: 150 éve született a magyarmûszaki múzeumi gondolat és a

mûszaki szakoktatás elindítója. In: Technikatörténeti Szemle XXVIII. (2007–2008) 210–216. o.
9. Klug Ottó – Schudich Anna: 150 éve született Edvi Illés Aladár, a kohászattörténet elsô

kutatója. BKL Kohászat, 141. évf. (2008) 6. sz. 49–50. o.
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10. 160 éves jubileum Törökszentmiklóson. BKL Kohászat, 142. évf. (2009) 2. sz. 26. o.
Kovács László
1. Vörös Árpád – Vörös Árpádné – Pilissy Lajos – Kovács László:Magyarország öntészetének

fél évszázada. BKL Öntöde, 28. évf. (1977) 182–191. o.
2. Katona Lajos élete és munkássága. BKL Öntöde, 30. évf. (1979) 265–275. o.
3. Magyarország vas- és acélöntészete az elsô világháború elôtt. BKL Öntöde, 41. évf.

(1990) 265–277. o.
4. Vaskohászat-történeti helynévmutató. Öntödei Múzeumi Füzetek 1. sz. OMM Öntödei

Múzeuma (1996) 1–28. o.
5. Amagyarországi öntészet története a II. világháború végéig. BKL Kohászat, 129. évf.

(1996) 291–300. o.
6. Vas- és acélöntödék Magyarországon a II. világháború elôtt. Öntödei Múzeumi Füzetek

3. sz. OMM Öntödei Múzeuma (1998) 1–28. o.
7. Ganz Ábrahám élete és a Ganz-törzsgyár története. In: 30 éves az Öntödei Múzeum

1969–1999 (1999) 16–25. o.
8. Ganz Ábrahám. Öntödei Múzeumi Füzetek 16. sz. OMM Öntödei Múzeuma (2006) 1–

44. old.
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Pusztai L.:Az öntöttvas dicsérete. Kiállítás az OMM Öntödei Múzeumában. BKL Kohászat,
1998. 9–10. 330. o.
Magyar H.: Tûzbôl születtek, tüzet dajkáltak. Zalai Hírlap, 1998. nov. 7. 5. o.
Kovács M.:Mûvészet az öntödében. Evangélikus Élet, 1998. nov. 15.
Lovas I.: Tüzes menyecske – a vasöntészet remekei között. Szabad Föld, 1998. dec. 8.
Foundry Museum Stets the Science. Foundry International, 1998. 4. sz. 25. o.

1999
Sabján T.: Öntöttvas kályhák és takaréktûzhelyek. Múzeumi Hírlevél, 1999. 1. sz. 12. o.
Harcsás J.: Ganz Ábrahám öröksége. Kisalföld, 1999. jan. 89. 1. o.
N. Sz.: Hetven Trianon elôtti vaskályha látható a pesti Ganz-múzeumban. Blikk, 1999. febr. 2.
4. o.
Lengyelné Kiss K.: Beszámoló a 2. harangtörténeti ankétról. BKLKohászat, 1999. 217. o.
Bencze G.: Öntödei Múzeumi Füzetek 1–3. Múzeumi Hírlevél, 1999. 4. sz. 105. o.
Lengyelné Kiss K.: Harangöntés. Múzeumi Hírlevél, 1999. 6. sz. 172–173. o.
Szikora J.:Mint a középkorban. Új Ember, 1999. máj. 2.
Góz T.: Gábor Áron vaságyúja. Budai Polgár, 8. 1999. 8. 18. o.
Múlt századi öntöttvas kályhák. Dunaferr, 1999. júl. 8. 6. o.
Múlt és jövô. Magyar Honvéd Magazin. 10. 1999. júl. 9. 4–5. o.
Jubilált az Öntödei Múzeum. Értékmentô, 1999. 5–6. sz. 18. o.
Erki E.: Ganz Ábrahám budai birodalma. Népszabadság, 1999. aug. 27.
Megôrzendô ipari emlékek. Déli Hírlap, 1999. szept. 28. 5. o.
Múlt századbeli öntöttvas kályhák. Múzeumi Hírlevél, 1999. 9. 223. o.
Köszöntjük a 30 éves Öntödei Múzeumot! Budapesti. Városvédô Egyesület értesítôje, 1999. okt.
MTI: Harmincéves múzeum. Népszabadság, 1999. okt.
Harminc éves az Öntödei Múzeum. Budai Polgár, 1999. nov. 8.
Farmos–Dubnit: Az oroszlányi szervezet életébôl – látogatás az Öntödei Múzeumban, BKL
Bányászat, 1999. 5. 413–414. o.
Lengyelné Kiss K.:Az Öntödei Múzeum a közmûvelôdésben. Mûemlékvédelem. 1999. 204–
209. o.
Schelken P.: Az öntômûvészet mestereinek emlékére. Jubileumi kiállítás Ganz Ábrahám egy-
kori gyárában. Hegyvidék, 1999
Hajnalné Simonyi E.: A 30 éves Öntödei Múzeum jubileuma. Mûemlékvédelem, XLIII. évf.
(1999) 6. sz. 381. o.
Gajdos G.: Ágyút öntött a szabadságharcosoknak. Száznyolcvanöt éve született Ganz Ábra-
hám, a gyáralapító, a kéregöntés hazai bevezetôje. Népszabadság, 1999. nov. 6.
R. K.: Ganz, Mechwart, Déri. Budai Polgár, 1999. dec. 29.
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Lengyelné Kiss K.: Jubilált az Öntödei Múzeum. Múzeumi Hírlevél, 1999. dec. 20. 344–345. o.
Hajnalné Simonyi E.: Elismerô oklevelet kapott az Öntödei Múzeum. BKL Kohászat, 132. évf.
(1999) 340. o.
Klug O.: Jubilált az Öntödei Múzeum. BKL Kohászat, 132. évf. (1999) 421–422. o.

2000
Klug O.:Amúzeum segíti a régió mûvelôdését. Múzeumi Hírlevél, 2000. 157. o.
Schelken P.: 30 éves az Öntödei Múzeum. A fûrészfogú sziluett. Hegyvidék, 2000. jan. 12.
Alánt A.: Vasvilág. Népszabadság magazin, 2000. jan. 24. 8–9. o.
P. Szabó E.: Vissza a kályhához. Horizont 2000. febr. 8. 22–27. o.
Hajnalné S. E. – Lengyelné Kiss K.: 30 éves az Öntödei Múzeum. Múzeumi Hírlevél, 2000. febr.
55. o.
Schelken P.: Öntödei Múzeum a szomszédságban. Hegyvidék, 2000.
Lengyelné Kiss K.: Szoborrongálás. Budai Polgár, 2000. ápr. 27.
Klug O.: Alumíniumharang is látható az Öntödei Múzeumban. Ami múzeumunk, 2000. 6.
sz. 7. o.
K.–R.: Avatóünnepség az Öntödei Múzeumban. Budai Polgár, 2000. jún. 22. 7. o.
Lengyelné Kiss K.: Öntöttvas kályhák az Öntödei Múzeum gyûjteményébôl. Képeslapsorozat.
OMBKE, 2000. 18 lap
Lengyelné Kiss K.: A gazdag múlt kötelez I.–II. BKL Kohászat, 2000. 133. évf. 1–2. sz. 13. o.
Lengyelné Kiss K.: Régi lépcsô új szerepben. Értékmentô, 2000. 3. sz. 3. o.
Új kincs a Múzeumban. Népszava, 2000. jún. 10.
Ganz-lépcsô a tárlókhoz. Vasárnapi Hírek, 2000. jún. 11. o.
Felavatták a Ganz lépcsôt. Metro, 2000. júl. 9.
Ganz is járhatott e lépcsôkön. Népszabadság, 2000. júl. 9.
T.F.: Súlyos tárlat: vaskályha remekek a Tamási galériában,.Tolna megyei Hírlap, 2000. szept.
Kovács M.: Jó szerencsét! Avató ünnepség az Öntödei Múzeumban. Budapesti. Városvédô
Egyesület Értesítôje, 2000. szept.
Kovács M.: Kovácstalálkozó és kovácsmûvészeti kiállítás. Budai Polgár, 2000. szept. 28. 8. o.
Lengyelné Kiss K.: Kovácsmûvészeti kiállítás az Öntödei Múzeumban. .Múzeumi Hírlevél,
2000. okt. 285. o.
Dobi I.: Öntödei Múzeum. Köznevelés, 2000. 56. 32. o.
Kovácsmûvészeti kiállítás az Öntödei Múzeumban. Dunaferr, 2000. okt. 26.
N. Kósa J. – Szablyár P.: Föld alatti Buda – (a mi Budapestünk). Városháza Kiadó Bp., 2000.
123. o.

2001
Klug O.: Bemutatjuk az OMM Öntödei Múzeuma szakkönyvtárát. BKL Kohászat, 2001. 6–7.
szám. 267 o.
Lengyelné Kiss K.: Harangtörténeti ankét Sopronban. Mûemlékvédelem, 2001. ápr. 237. o.
Ivicsics P.: 3. harangtörténeti ankét Sopronban. Mûemléklap, 2001. 5. sz. 21. o.
Az Öntödei Múzeum 3. harangtörténeti ankétja Sopronban. Múzeumi Hírlevél, 2001. 124. o.
Lengyelné Kiss K.: A fürdôvilág öntvényei anno…. Múzeumi Hírlevél, 2001. 299. o.
A fürdôvilág öntvényei anno…. Idôszakos kiállítás az Öntödei Múzeumban. Transelektro,
Hírlevél, 2001. okt.
Idegenforgalmi almanach. Irány Magyarország 2001. 11. 323. o.
Ganz 1844. Zsebvilág, HVG, 2001. 43. o.
Kerület napja a Ganz parkban. Az Öntödei Múzeum ingyenes múzeumi napja tárlatvezetés-
sel. Budai Polgár, 2001. jún. 15.
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Pilissy L: Beszámoló a 3. harangtörténeti ankétról. BKLKohászat, 2001. 6–7. sz. 225. o.
N. M.: Harangtörténet. Kisalföld, 2001. ápr. 20. 7. o.
Lengyelné Kiss K.:Az Öntödei Múzeum 3. harangtörténeti ankétja. Múzeumi Hírlevél, 4. sz.
124–125. o.
A Seltenhofer harangok tiszteletére. Soproni Hírcsatorna. 2001. ápr. 26. 12. o.
N. Kósa J.: Tizenhatezer harang cédulákon. Népszabadság, 2001. júl. 17. 12. o.
N. Kósa J.: Antik bidék, évszázados csapok. Idôszaki kiállítás az Öntödei Múzeumban. Nép-
szabadság, 2001. szept. 8. 10. o.
Lampert R.Mechwart-emlékszoba az Öntödei Múzeumban. Mûemléklap, 2001. szept.–okt. 5. o.
Sebôk T.: Mechwart-emlékszoba Budapesten. Molnárok Lapja, 2001. 6. sz. 14. o.
Egy zseniális mérnök emlékére. Budai Polgár, 2001. okt. 18. 15. o.
Mechwart-emlékszoba nyílt. Magyar Hírlap, 2001. okt. 3. 8. o.
Lengyelné Kiss K.:Mechwart-emlékszoba az Öntödei Múzeumban. Transelektro Színes Hírle-
vél, 2001. okt. 20. o.
Névadójukra emlékeztek. Zalai Hírlap, 2001. ápr. 28.
MTI: Mechwart emlékszoba. Zalai Hírlap, 2001. okt. 4.
Dobi I.: Fürdôkultúra Magyarországon és Európában. Köznevelés, 2001. okt. 12. 16. o.
Lengyelné Kiss K.: A fürdôvilág öntvényei anno… Múzeumi Hírlevél, 2001. okt. 22. 10. sz.
299. o.
Fürdôalkalmatosságok a múlt századból. Panoráma, 2001. szept. 12. 10. o.
Schelken P.: A fürdôvilág öntvényei, anno... Hegyvidék, 2001. nov. 14. 8. o.
A hazai fürdési kultúra fejlôdése. Budai Polgár, 2001. 14. o.
A fürdôvilág öntvényei. Kisalföld, 2001. szept. 2. 3. o.
A fürdôvilág öntvényei. Kisalföld, 2001. szept. 4. 5. o.
Hulej E.: A vasaló regényei. Nôk Lapja, 2001. ápr. 18. 62. o.
Justyák J.-né: Szent Borbála a képzômûvészetben. Budai Polgár, 2001. máj. 17. 10. sz. 11. o.
Kiállítás az elôdök tiszteletére. Ötvenéves az Öntöde és a Mechanika. Dunaferr, 2001. nov. 8. o.
Lengyelné Kiss K.: Öntödei Múzeum a fôváros szívében. In: 50 éves az OMBKE öntészeti
szakosztálya. OMBKE, 2001. szeptember, 114–131. o.
Dézsi L.: Kincsek Selmecbányáról 2001. Ami múzeumunk, 2001. sz. 10. o.
Kiállítás az Öntödei Múzeumban. Újbuda, 2001. 26. sz.

2002
Bányászati kincsek Selmecbányáról. Múzeumi Hírlevél, 2002. 1. sz. 3. o.
Ludwig D: Bányászati kincsek Selmecbányáról. Budai Polgár 2002. jan. 21. 2. sz. 10. o.
Dobi I.: Bányászati kincsek Selmecbányáról. Köznevelés, 2002. febr. 22. 19. o.
Klug O.: Vendégkiállítás Selmecbányán. Magyar Múzeumok 2002. 2. sz. 50. o.
Klug O.: Vendégkiállítás a szlovákiai Selmecbányán. Múzeumi Hírlevél, 2002. 6. sz. 201. o.
Az Öntödei Múzeum vendégkiállítása Selmecbányán. Ami múzeumunk, 2002. 16. sz. 5. o.
Klug O.: ôseink „híres” mesterségérôl. Ami múzeumunk (2002) 15. sz. 4. o.
Lengyelné Kiss K.: Vendégkiállítás Selmecbányán. BKL Bányászat, 2002. 4. sz. 365. o.
Lengyelné Kiss K.: Öntödei Múzeum. In: Korszerû múzeumok mûemléképületekben. Ma-
gyarországi példák: (szerk.: Éri István). 2002.
Schelken P.: Bemutatjuk az Öntödei Múzeumot. Hegyvidék, 2002. aug. 14.
Lengyelné Kiss K.: Különdíjat nyert az Öntödei Múzeum. Budapesti Városvédô Egyesület Ér-
tesítôje, 2002. szept. 7. sz. 3. o.
Lengyelné Kiss K.: Vendégkiállítás. Dunaferr, 2002. júl. 4. 13. o.
Csóka M.: Csipkézett vascsodák. Képes Újság, 2002. okt. 26. 43. o.
Forrai M.: Díjak, kitüntetések, Podmaniczky díj. Múzeumi Hírlevél, 2002.
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Hajnalné S. E.: 50 éves az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület öntészeti
szakosztálya. Múzeumi Hírlevél, 2002. 11. sz. 348. o.
Lengyelné Kiss K. – Pénzes I.: Mechwart-emlékek az Országos Mûszaki Múzeum Öntödei Mú-
zeumában. In: Tanulmányok a természettudományok, technika és az orvoslás történetébôl,
Budapest, 2002. 123. o.

2003
Juhász K.: Az öntöttvas dicsérete. Új szó, 2003. jan.
Klug O.: Az öntöttvas dicsérete, az Országos Mûszaki Múzeum Öntödei Múzeumának ván-
dorkiállítása Szlovákiában. MetalForum, 2003. febr. 24. 16. o.
MTI: Felavatták az új olvasztókemencéket. Metro, 2003. ápr. 10. 5. o.
Klug O.: Új kiállítási résszel bôvült az Öntödei Múzeum. Ami múzeumunk, 2003. máj. 21. sz.
25. o.
Százéves olvasztókemencék. Budai Polgár, 2003. máj. 2. o.
Lengyelné Kiss K.: A harangtörténeti ankétokról. In: 4. harangtörténeti ankét füzete, OMM
ÖM, 2003. június, 4–5. o.
Lengyelné Kiss K.: Az Öntödei Múzeum harangadatbázisa. In: 4. harangtörténeti ankét füzete,
OMM ÖM, 2003. június, 44–46. o.
Lengyelné Kiss K.: Újra él az Öntödei Múzeum. Magyar Múzeumok, 2003. 3. sz. 5. o.
D. Beuglet: Öntödei Múzeum, Budapest. Autrement dit: musée de la Fonderie á Budapest,
Enterprise, 2003. o.
Schelken P.: Harangtörténeti ankét. Evangélikus Élet, 2003. jún. 29. 5. o.
Schelken P.:Múlt és jelen titkot ôrzô kincsei. Harangtörténeti ankét. Hegyvidék, 2003. júl. 16. 4. o.
D. Gy.: Öntöttvas tárgyak. Pozsonyban a budapesti Öntödei Múzeum tárgyai. Népszabad-
ság, 2003. aug. 23. 13. o.
Bajna Gy.: IV. harangtörténeti ankét. Hargita Népe, 2003. aug. 13. 3. o.
Klug O.: Öntöttvas kiállítás Pozsonyban. Ami múzeumunk, 2003. aug. 22. sz. 4–5. o.
A simítás trükkjei. Régi tüzek parazsa. Kiállítások a Vasaló Napja alkalmából. Óbuda,
2003. okt. 15. 9.
Daniss Gy.: Vasalónap. Népszabadság, 2003. okt. 17. o.
MTI: Régi tüzek parazsára emlékeztet a vasaló. Metro 2003. okt. 17. 3. o.
Simítás trükkjei. Nôk Lapja, 2003. okt. 29. 44. o.
Lengyelné Kiss K.: A „Régi tüzek parazsa” címû kiállításról. MetalForum, 2003. okt. 20. 7. o.
Vajk É. – Lengyelné Kiss K.: A vasaló napja – Technikatörténeti múzeumok közös rendezvé-
nyei. A simítás trükkjei – trükkös simítók Régi tüzek parazsa. Múzeumi Hírlevél, 2003. 24.
11. sz. 333–334. o.
Régi tüzek parazsa. Magyar Turizmus Rt. Itthon.hu, 2003. okt. 21.
Vajk É .– Lengyelné Kiss K.: A vasaló napja. CÉLiránytû, 2003. okt. 13. 278. o.
Klug O.: Harangtörténeti ankét. Ami múzeumunk, 2003. 5. o.
Klug O.: Öntöttvas tárgyak kiállítási Pozsonyban. Múzeumi Hírlevél, 2003. 10. sz. 308–309. o.
Klug O.: Az Öntödei Múzeum vándorkiállítása Szlovákiában. Magyar Múzeumok, 2003. 4.
sz. 48. o.
K. Gy.: Régi vasalók új megvilágításban. Hegyvidék, 2003. dec. 17. 3. o.

2004
K. Lengyel Kiss.: Rozšírená expozícia Zlievarenského múzea v Budapešti. Múzeum, 2004. 2.
sz. 5. o.
Klug O.: Régi vasalók kiállítása, Ami múzeumunk, 2004. jan. 7. o.
Lengyelné Kiss K.: Avasalás és a vasalók története, Lakáskultúra, 2004. jan.
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Burayné dr. Mihályi E.: Régi vasalók az Öntödei Múzeumban, BKLKohászat 137. évf. 1. sz. 56. o.
Magyar H.: Vasalón sütött rántotta. A papucsosok mantákkal, a kesztyûsök praclikkal simí-
tottak – vasalótörténeti kiállítás nyílt. Zalai Hírlap, 2006. máj. 5. o.
Lengyelné Kiss K.: A „Régi tüzek parazsa” c. kiállításról. MetalForum, 2004. 2. sz. 16. o.
Lengyelné Kiss K .– Hajnalné S. E. – Huszics Gy: Egy szakmai múzeum is lehet a köz mûvelôje.
In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetébôl, MTESZ–
OMM, Budapest, 2004. 139–142. o.
Klug O.: Kiállítások a Monostori erôdben. Ami múzeumunk, 2004. aug. 26. sz. 17. o.
A vaskultúra útján: Bánátban. Ami múzeumunk, 2004. aug. 26. sz. 33. o.
Huszics Gy.: 30 éves az öntészettörténeti és múzeumi szakcsoport. BKL Kohászat, 2004. 1. sz.
54. o.
Hajnalné S. E.: „Ipari táj” címmel fotókiállítás nyílt az Öntödei Múzeumban. Budapesti Vá-
rosvédô Egyesület Értesítôje, 2004. 222. 4. sz. 5–6. o.

2005
Lengyelné Kiss K. – Klug O.: Emléktábla-avatás az Öntödei Múzeumban. BKL Kohászat, 2005.
1. sz. 59. o.
Lengyelné Kiss K. – Klug O.: Emléktábla az alapítónak. Magyar Múzeumok 2005. 1. sz. 38. o.
Lengyelné Kiss K.: Az öntöttvasat most a Bánságban dicsérik. BKL Kohászat, 2005. 3. sz. 53. o.
Patay P. – Lengyelné Kiss K.: 5. harangtörténeti ankét. 2005. jún. 23–26. Múzeumi Hírlevél,
2005. 5. sz. 167–168. o.
Hajnalné S. E.: Harangtörténeti ankét az Országos Mûszaki Múzeum Öntödei Múzeumában.
Budapesti Városvédô Egyesület, 2005. szept. 4. o.
Hajnalné S. E.: 5. harangtörténeti ankét az OMM Öntödei Múzeumában. Múzeumi Hírlevél,
2005. 9. sz. 265. o.
Klug O.: Harangtörténeti ankét az Öntödei Múzeumban. Örökség 9. (2005. július) 7–8. sz. 23.
o.
Hajnalné S. E.: Kerítés- és felvonó avatása az Öntödei Múzeumban. Múzeumi Hírlevél, 2005.
10. sz. 309. o.
Lengyelné Kiss K. – Hajnal J.-né – Huszics Gy.: Öntômesterré fogadunk! Játékos munkafüzet
10–14 éves gyermekeknek az öntészeti alapismeretek elsajátításához. OMM ÖM, 2005.
Schelken P.: Harangtörténeti ankét. Evangélikus élet, elektronikus hírportál. 2005

2006
Lengyelné Kiss K. – Csibi K.: Szükségbôl erényt, avagy egy kiállítás színváltozásai. Érték-
mentô, 2006. 1. sz. 15. o.
Hajnalné S. E.: Megszépült az OMM Öntödei Múzeuma. Ami múzeumunk, 2006. 31. sz. 4. o.
Schudich A.: „Múzeumok Éjszakája” az Öntödei Múzeumban. BKL Kohászat, 2006. 5. sz. 59.
o.
Klug O.: Az Országos Mûszaki Múzeum Öntödei Múzeumának sikeres kiállítása. Ami mú-
zeumunk, 2006. sz. 1. o.
Lengyelné Kiss K. – Klug O.: „Láthatóvá vált” az Országos Mûszaki Múzeum. BKL Kohászat,
139. évf. (2006) 6. sz. 59. o.
Millisits M.:Megújult a Ganz-emlékkiállítás az Öntödei Múzeumban, BKL Kohászat, 2006. 5.
sz. 25. o.
Millisits M.: Ajándékot kapott az Öntödei Múzeum. BKLKohászat, 2006. 6. sz. 58. o.
Lengyelné Kiss K.: Nándori Gyula szobrának avatása a kohászati panteonban. 2006. 6. sz. 24. o.
Hajnalné S. E.: Ganz Ábrahám élete és munkássága az OMM Öntödei Múzeumában. Múze-
umi Hírlevél, 2006. 9. sz. 264. o.
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Hajnalné S. E.: Ganz Ábrahám élete és munkássága az OMM Öntödei Múzeumában. Buda-
pesti Városvédô Egyesület Értesítôje, 2006. szept. 6. o.
Lengyelné Kiss K. :Megújul az Öntödei Múzeum állandó kiállítása. In: Technikatörténeti
Szemle XXVII. (2006) 78–85. o.

2007
Könyvismertetés. Öntödei Múzeumi Füzetek 14. sz. – Pusztai L.: Amunkácsi vasöntöde je-
lentôsége (Budapest, OMM ÖM, 2005). Múzeumi Hírlevél 28. 2007. 1–2. sz. 27–28. o.
Konferencia a harangtörténetrôl. BKL Kohászat, 2007. 3. sz. 52–53. o.
Harangtörténeti ankét Budapesten. Magyar Fórum, 2007. ápr. 26.
Sz. A.: Egy régi mesterség emlékei – Harangtörténeti ankét Budapesten és Nógrádban. Új
Ember, 2007. jún. 17. 24. sz. 16. o.
Bodnár Z.:Mesélô harangok. Új Ember, 2007. 7. sz. 18–19. o.
Sz. N.:Megújított tárlat a vasöntésrôl. Metro 2007. jún. 28. 6. o.
Turok M.: Ankét a harangtörténetrôl. Örökség, 2007. júl.–aug. 16. o.
Sz. N.: Budai öntöde. Helyi Téma 4. 2007. júl. 24. 58. o.
Székely I.:Mecénás kerestetik. Budai Polgár, 2007. aug. 10. 16. sz. 7. o.
Sz. N.: Látott már kupolót? Buda Lapja 1. 2007. aug. 22. 1. sz. 11. o.
Sz.N.: Mirôl mesélnek az épületek? Budai Polgár, 2007. szept. 7. 18. sz. 17. o.
Bokor T.: Kultúrséta a II. kerületben. Helyi Téma, 2007. szept. 15. 6. o.
Iskolai kirándulás (programfüzet). Budapest. 2007. 21. o.
85. születésnapját ünnepelte Tatár Sándor. BKL Kohászat, 140. 2007. 3. sz. 50. o.
Lengyelné Kiss K.: Die berühmte Schalenhartgusswerk von Abraham Ganz in Budapest funk-
tioniert derzeit als Museum. 9. International Symposium Das kulturelle Erbe in der Archeo-
logie, den Montan und Geowissenschaften kiadványa, Quebec, 2007. szept. 2–7. 113–119. o.
Verrasztó G.: Nemessé lett vezérigazgató. Helyi téma. 2007. okt. 10. 6. o.
Székely I.:Az öntödei szoborpark (1. rész). Budai Polgár, 2007. okt. 19. 21. sz. 18. o.
Székely I.: Az öntödei szoborpark (2. rész). Budai Polgár, 2007. nov. 2. 22. sz. 17. o.
Lengyelné Kiss K.: Országos Mûszaki Múzeum Öntödei Múzeuma, BKL Kohászat, 2007.1. sz..
37–40. o.
Schudich A. (szerk.): Fémöntészetünk emlékei – kiállításkísérô, OMM ÖM, 2007. 6. o.
Millisits M.: Koszorúzás és kamarakiállítás Kerpely Antal és Jakóby László tiszteletére. BKL
Kohászat, 140. évf. (2007) 5. sz. 53. o.

2008
Harsáczki Gy.: Krampampuli a csapolóban. Magyar Turizmus, 2008. jan. 14. 14. o.
Lengyelné Kiss K.: Mechwart András emlékezete, Metalfórum 2008. jan. 28. 15. o.
Lengyelné Kiss K. – Klug Ottó:Mechwart emlékkiállítás nyílt az Öntödei Múzeumban. BKL
Kohászat, 141. évf. (2008) 1. sz. 53–55. o.
Technikatörténeti filmmatiné és tárlatvezetés. Busz, 2008. febr. 6. 5. o.
Katona L.: Egy legendás gyárépületben tárul fel az öntészet múltja. Metro, 2008. febr. 8. 10. o.
Kapecz Zs.: Retró az öntödében, Szabad Kikötô. 2008. febr. 12. 3. o.
Gyár volt az Öntödei Múzeum. Budapesti 7 nap, 2008. febr. 20.
Iváncsik E.: Buda elsô ipari mûemléke. Budapesti 7 nap, 2008. márc. 6.
kultúra.hu: „Öntöttvas csipkecsodák” ,2008. ápr. 19.
Ludwig E.: Megdermedt ipari forradalom Budán. Magyar Nemzet, 2008. márc. 10. 10. o.
Schudich A.: Fémöntészeti emlékeink, Új kiállítás az Öntödei Múzeumban, BKL Kohászat,
2008. 3. sz. 46–47. o.
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Lengyelné Kiss K.: Mechwart András, a magyar gépipar meghatározó egyénisége. X. Bányá-
szati-Kohászati és Földtani Konferencia kiadványa, Nagyszeben, 2008. ápr. 3–6. 23. o.
Népszabadság online: Öntöttvas csipkecsodák: Kiállítás az Öntödei Múzeumban. 2008. ápr. 22.
Csipkecsodák öntöttvasból, Budai Polgár, 2008. jún. 2. 14. o.
Friedrich I.: Svájci öntômester a Vízivárosban. Budapest, 2008. aug.
Schudich A.: Mechwart András emlékezete 1834–1907. Kiállításkísérô, OMM ÖM
Lengyelné Kiss K.: AKorompay öntöttvas gyûjteményrôl. Kiállításkísérô, OMM ÖM
Ozsda E.: Hölgyeim, irány az Öntödei Múzeum! Est.hu, 2008. szept. 10.
Lengyelné Kiss K.: Az öntvények kincsesháza, Bemutatkozik az Öntödei Múzeum, Complex
Magazin, 2008. 11. sz.
Az Acélhang kórus fennállásának 135. évfordulója. Budai Polgár, 2008. dec. 12. 8. o.
Az Acélhang kórus fennállásának 135. évfordulója. Budai Polgár, 2008. dec. 29. 12. o.

2009
Péter Zs.: Könnyû a munka, ha lelkes a dal. Budai Polgár, 2009. jan. 12.
Demeter – Fogarasi – Pilissy: 40 éves az apci helyi szervezet. BKL Kohászat, 142. évf. (2009) 2.
sz. 53–55. o.
Vadas Zs.: Fázósoknak – tüzes menyecske. Nôk Lapja, 2009. febr. 4. 62–63. o.
Bárkay T.:Acélhangosan – 135 éve – ami a torkukon kifér. Népszabadság, 2009. febr. 7. o.
pp: A százéves tábla. Helyi Téma, 2009. febr. 18. 5. o.
Szablyár P.:AFémszövetség taggyûlése az Öntödei Múzeumban. BKL Kohászat, 142. évf.
2009. 2. sz. 56. o.
Csibi K.: Új hagyományt teremt az Öntödei Múzeum. BKL Kohászat, 2009. 2. sz. 56–57. o.
Öntészeti teadélután. Budai Polgár, 2009. márc. 6.
Tamás L.: Vasba öntött múlt. Itthon otthon, 2009. márc. 16.
Gábor Áron rézágyúja... forró drót, 2009. márc.
Csibi K.: Teadélután az Öntödei Múzeumban. MetalForum, 2009. márc. 23. 16. o.
pi: Teadélutánok az öntödében.. Helyi Téma, 2009. márc. 25. 5. o.
Liptay P.: Színes múzeumi körutazás. BKL Kohászat, 2009. 4. sz. 54. o.
Millisits M.: Beszámoló az ágyútörténeti konferenciáról. BKL Kohászat, 142. évf. (2009) 3. sz.
52–54. o.
Csibi K.: Emléktába-avató ünnepség az Öntödei Múzeumban. MetalForum, 2009. jún. 15. 22. o.
Csibi K. – Lengyelné Kiss K.: Emléktáblát avatott az Öveges Szakiskola az Öntödei Múzeum-
ban. BKL Kohászat, 142. évf. (2009) 3. sz. 51–52. o.
Összefoglaló a Dél-Budai szakképzési központ pályaorientációs börzéjérôl. Öveges József
középiskola évkönyve. 2008/2009, 75–80. o.

Összeállította:
Csukásné Kôvári Etelka – Koltai Ildikó
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Páncélos vitéz alakú kisplasztika,
V. Willaschek jelzett munkája



I

A Pfannl Egon tervezte épületet 1969 májusában adták át

A felújítandó keleti homlokzat, 2008

A homlokzatok színterve

A felújított épületrôl készült felvétel, 2009. június

A déli homlokzat felújítás elôtt és után

A Ganz-törzsgyári
kéregöntöde
homlokzati
felújítása képekben



II

Képek az
Öntödei Múzeum
életébôl
1999–2009

AXIX. századi magyar öntöttvasmûvesség
kiállítás részlete, 1999

Faültetés Gábor Áron szobránál, 1999. július A 30 éves jubileumi ünnepség vendégei, 2009. október 21.

Dr. Nagy László Gábor és muzeológus hallgatói,
2000 tavaszán Anyagismeret elôadáson

A Ganz Rt. egykori tanoncképzôjébôl származó
csigalépcsôt 2000-ben avattuk fel



III

Az Öntödei Múzeum tárgyai a miskolci
Herman Ottó Múzeum kiállításán, 2000. december 8.

A felújított csigalépcsôt Ráday Mihály és
dr. Vámos Éva fôigazgató avatta fel, 2000. június 8.

Részlet A fürdôvilág öntvényei anno…
kiállításból, 2001. szeptember 4.

Elkészült a Mechwart-emlékszoba,
2001. október 2.

A selmecbányai Szlovák Bányászati
Múzeum kiállításának megnyitója, 2001. november 30.

Az öntöttvas dicsérete. Elsô külföldi kiállításunk
Selmecbányán nyílt meg 2002 tavaszán



IV

A felújíott kupolókemencék átadása,
2003. április 9.

Felhôszakadás utáni beázás,
2002

Március 15-i ünneplés a Gábor Áron szobornál,
2003

Készül az enteriôr a Vasaló napjára,
2003. október

Az elkészült 20. század eleji konyhai enteriôr,
2003. október 16.

Részlet a Régi tüzek parazsa kiállításból,
2003. október 16.



V

Ezt a Soroksári úti mûemlék jellegû kerítést
építették be a múzeum kerítésébe, 2004

A kassai kiállítás megnyitóján egy feldíszített vasalóval
leptük meg Labanič igazgató urat, 2005. február 11.

A kerítés- és felvonóavató ünnepség
megnyitója, 2005. szeptember 19.

A fa tetôszerkezetet égéskésleltetô
folyadékkal kezelik, 2005

Utolsó simítások a resicai kiállítás megnyitása elôtt,
2005. május 31.

Elkészült a salgótarjáni kiállítás,
2006. március 3.



VI

M. A. Salamin svájci nagykövet megkoszorúzza
Ganz Ábrahám szobrát, 2006. június 22.

A megújult Ganz-kiállítás megnyitója,
2006. június 22.

A selmeci nótákat tanító kohász csapat
a 2006-os Múzeumok Éjszakáján

Az öntészeti szakosztály vezetôi
tisztelegnek Nándori professzor szobránál, 2006. október 13.

Koszorúzás a Mechwart ligetben, 2007. Szántai Lajos,
Sebôk Tibor, Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet fôigazgató

Posteinerné Toldi Mária MSzH-alelnök nyitotta meg
a Mechwart-kiállítást, 2007. november



VII

A harangokat mindig megcsodálják,
2008

Fogyatékkal élô gyermekek látogatása,
2007

Az Öntöttvas csipkecsodák kiállítás részlete,
2008. április 25.

Korompay László ajándékot is hozott a megnyitóra,
2008. április 25.

Szavaz a zsûri a Mechwart-vetélkedôn,
2008. május 5.

AMechwart-vetélkedô
csapatai és a közönség, 2008. május 5.



VIII

A teadélutánokon Gerenday Ágnes vezényelte
az Acélhang férfikórust 2009 tavaszán

2008 decemberében nyílt meg az
Acélhang kórus emlékkiállítása

Diákok ismerkednek a hengerszékkel
Géczi Dezsô vezetésével

Indul a csapat a kupoló-túrára
Kakas Géza tárlatvezetôvel

Öntômesterré fogadunk!
MúzeumiMajális, 2009

Az ágyútörténeti konferencia megnyitója
a Hadtörténeti Múzeumban, 2009. június 12.



Az Öntödei Múzeum területi elrendezése

I Információ J Játszósarok • Kandeláber
GÁ Ganz-emlékkiállítás P Pincelejáró � Mellszobor
MA Mechwart-emlékkiállítás K Kupolókemencék 1–7 Kültéri tárgyak
G Galéria F Felvonó
T Tárgyalóterem
M Mosdók



Fazola Henrik
1730–1779

Rombauer Tivadar
1811–1885

Gábor Áron
1814–1849

Ganz Ábrahám
1814–1867

Péch Antal
1822–1895

Kerpely Antal
1837–1907

Técsey Ferenc
1838–1906

Katona Lajos
1866–1933

z. Zorkóczy Samu
1869–1934

Jakóby László
1897–1957

Nándori Gyula
1927–2005

A
kohász
panteon
szobrai


