
BUDAPEST 
ÉS KÖRNYÉKE,
BUDAPEST 
ÉS KÖRNYÉKE,

udapestet – kiemelt országos hatáskörû, fõvárosi szerepén túl – az utóbbi Bévszázadok iparvárossá is tették. A világ valamennyi fõvárosa közül 
jelentõsen kiemelkedett az itt foglalkoztatott ipari dolgozók aránya. A 20. 
század második felében a lakosság egyötöde élt Budapesten, az ipari 
dolgozóknak pedig csaknem fele. A bányászaton kívül minden hazai iparág 
jelentékeny hányada a fõvárosba települt. Ezen kívül sok üzem Budapest 
vonzáskörzetében épült fel. 

Így Budapesten települtek le olyan ipari óriás üzemek is, mint Magyarország legnagyobb nehézipari 
bázisa, a Csepeli Vas- és Fémmûvek (a korábbi Weiss Manfréd-gyár). Ez az üzem bár soha nem 
rendelkezett a teljes kohászati vertikummal (nem voltak nyersvasgyártó kohói, nagyolvasztói, és ezekhez 
kapcsolódó üzemei), de széles választékú, kiváló kész- és félkész vas-, acél-, és színesfémtermékei 
messze földön híressé tették az itt dolgozó közel 30 000 munkás és mûszaki szakember teljesítményét. A 
háborús rendelések hatalmas fejlesztésekre indították az alapító tulajdonost. Késõbb híres termékeik 
lettek mezõgazdasági gépeik, traktoraik, szerszámgépeik páncélkocsijaik, kerékpárjaik, 
motorkerékpárjaik, varrógépeik. Kovácsoltak szerszámokat, gépalkatrészeket. Öntöttek csõidomokat, 
harangokat, edényeket, kályhákat, fürdõkádakat, egészségügyi berendezéseket stb. színesfémbõl, 
vasból, acélból egyaránt. Hengereltek csöveket és egyéb szelvényeket.

Budapesten hatalmas ipartelepe volt – vagy még ma is van – olyan gépgyáraknak, amelyek kisebb-
nagyobb kapacitásokkal kohászati jellegû (kovácsolás, vas- acél- és fémöntés) termelésre is 
berendezkedtek, elsõsorban saját alapanyag-ellátásuk, féltermék-biztosításuk céljából. (1975-ben 81 
vas-, 2 temper-, 35 precíziós-, 13 acél-, 130 könnyûfém- és 30 nehézfémöntöde volt az országban.)

Ezek között olyan nagyvállalatokat lehet említeni, mint: a MÁVAG budapesti gépgyára; a Magyar 
Hajó- és Darugyár; a Ganz és Társa cég Kõbányai úti Vagongyára; a Láng Gépgyár; a Kõbányai Vas- 
és Acélöntöde, az Egyesült Villamosgépgyár, a Kohászati Gyárépítõ Vállalat stb.

A 20. század második felében egyre több budapesti nagyvállalat – központját a fõvárosban hagyva – 
vidéken is telephelyet, gyárat hozott létre. Például az Öntödei Vállalat a budapesti üzemén kívül 
Sopronban, Kisvárdán, Szegeden, Mohácson, Kecskeméten mûködtetett jelentõs kapacitású 
vasöntödéket.

Ezek a struktúrák a 20. század végére alapvetõen módosultak, a 21. század elején új iparszerkezet 
kialakulásának tanúi vagyunk. A legtöbb volt budapesti ipartelep azonban még ma is érdekes, 
tanulságos képet, ismeretet nyújthat a kíváncsi turista és a kutató szakember részére.

Jellemzõ a Fõváros 19. és 20. századi ipari túlsúlyára a magyarországi ipari mûemlékek megoszlásának 
aránya is. Egy 1981-es felmérés szerint, 10 szakmai kategóriából csak kettõben (bányászat, 
kerámiaipar) nem volt budapesti ipari mûemlék. 

Budapesten található az ország városai közül a legtöbb múzeum is, és ezekben a leggazdagabb, a 
legbõségesebb a gyûjtemény. A közel 100 budapesti múzeum közül 21 technikatörténeti örökségünket 
mutatja be, ebbõl egy, az Öntödei Múzeum foglalkozik a hazai vaskohászati emlékekkel. 

Ezek a közgyûjtemények jelenleg is hatalmas mennyiségû, értékes anyagot tartanak nyilvántartásukban, 
amelyeknek egy töredékét a nagyközönség is megtekintheti. Legtöbbjük jelenlegi mostoha körülménye 
méltatlan jelentõségükhöz és európai színvonalú szerepükhöz. Az Országos Mûszaki Múzeum például 
Budapesten csak raktárral rendelkezik, bemutatóterme nincs. (1883-tól gyarapodó gyûjteményét 1938-
ban Kassára telepítették, és a teljes anyag ott maradt. 1954-tõl indult meg ismét a hazai gyûjtõmunka.)

Az Öntödei Múzeumot 1969-ben a diósgyõri kohászati üzemek (az akkori Lenin Kohászati Mûvek) 
vezérigazgatója (Dr. Énekes Sándor) anyagi és erkölcsi támogatásával, Kiszely Gyula ipartörténész 
irányítása mellett hozták létre. Helyéül a Ganz Ábrahám által 1845-ben Budán alapított öntöde – 1858-
ban épített – egyik csarnokát választották. 

Ez az öntöde Közép-Európa elsõ és sokáig egyetlen kéregkerék-öntödéje volt. 1964-ben állították le 
itt a termelést. 1992-ben felújították az épületet, és 1994-tõl az Országos Mûszaki Múzeum filiáléjaként 
mûködik.

A gyár alapítója, Ganz Ábrahám 1814-ben született Svájcban. 1841-ben jött Pestre, és 1845-ben 
Budán saját vasöntödét létesített. 1853-ban megkezdte a kéregöntésû vasúti kerekek gyártását. 

A vasöntvényeket általában homokból készült formába öntik. Azokon a felületeken, ahol kopásálló 
kérget akarnak létrehozni – pl. a vasúti kerekek futófelületén vagy az õrlõhengerek palástján – a formába 
jó hûtõképességû vasbetétet (kokillát) tesznek, amelyet megfelelõ mázzal vonnak be, így a vas nem tapad 
hozzá. Ganz ezzel a módszerrel öntötte vasúti kerekeit, s találmánya, szorgos munkája, vállalkozásai 
révén korának egyik legjelentõsebb személyisége lett. Számos kitüntetést érdemelt ki, Buda 
díszpolgárává választották. Sikerei csúcsán, nem sokkal a 100.000-ik kerék leöntése után tragikus 
körülmények között hunyt el 1867-ben. Életmûvét Mechwart András folytatta.

A gyûjtemény fontosabb egységei: A Ganz-kéregöntöde eredeti berendezése, a formázó-, öntõ- és 
csapolótéren két kupolókemencével, négy forgódaruval, formaszekrényekkel és az itt készült 
kéregöntvényekkel;  A magyar öntöttvas-mûvesség 19. századi emlékei (pl. munkácsi kályhák);  A hazai 
harangöntészet emlékei.

Állandó kiállításai: Az eredeti Ganz-gyár kéregöntödei berendezései; Ganz Ábrahám életének emlékei; 
A Kárpát-medence  vas-, acél- és fémöntészetének története.

21966-67-ben Pfannl Egon tervei alapján a múzeum épületét úgy alakították ki, hogy az eredeti 1675 m  
2 2területbõl 1125 m  maradt meg. (A szabadtéri kiállítótér 2841 m ) Az öntödei csarnokban 4 forgódaru 

alatt folyt a kéregöntésû vasúti kerekek formázása és öntése. Ezek közül kettõt eredeti állapotában 
hagytak meg mûemléki bemutatásra, a másik kettõ alatt az öntészeti állandó és idõszaki kiállítások 
kaptak helyet. Az 1897-ben felállított vasolvasztó kupoló-kemencék adagolószintje is a mûemléki 
kiállítás része.

A múzeum az utóbbi években végzett sokoldalú tevékenységéért 2002-ben a Pulszky Társaság—Magyar 
Múzeumi Egyesület különdíját érdemelte ki. 

Címe: OMM Öntödei Múzeuma 
(Foundry Museum of HMST; Giessereimuseum des UTM) 
H 1027 Budapest, II. kerület, Bem József u. 20. Tel./fax: 36 /1/ 201- 43-70; 
 e-mail: omm.om@freemail.hu 
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A budapesti m. kir. állami gépgyár látképe a 20. sz. elején

A Láng Gépgyár

Újpesti részlet a hajógyárral 1860

Országos Mûszaki Múzeum  Öntödei Múzeuma
A felavatásra váró 
öntöttvas csigalépcsõ (2000.)

Fõzõfülkés, cirkulációs fûtésû 
öntöttvas kályha
az Öntödei Múzeum 
gyûjteményébõl

Ganz Ábrahám (1814-1867)
Az Öntöde alapítója

A százezredik vasúti kerék öntésekor az öntöde munkásai 
díszalbumot ajándékoztak Ganz Ábrahámnak, 1867. november 23.

Ganz Ábrahám díszpolgári oklevele (1863.)
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