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Mára már szinte közhely az az állítás, miszerint a gazda-
ság, de különösen az ipar fejlettsége és az oktatás szín-
vonala egymással szoros kapcsolatban van. Ezt igazolja
a XIX. század elejének története, amikor a magyar ipar
színvonala jelentõsen elmaradt a külföldiek fejlettségétõl.
A lemaradás csökkentését segítette elõ a József
Ipartanoda megnyitása, majd egyetemi
rangú intézménnyé válása. Fennma-
radt azonban egy olyan hiány,
amelynek pótlása égetõen szüksé-
gesnek mutatkozott: az iparos
osztály szakismeretének fejlesz-
tése. Az ipar szakemberhiánya
a középfokú iparoktatás beve-
zetését igényelte. 

A középfokú ipariskola esz-
mei megteremtõje Eötvös Jó-
zsef vallás- és közoktatásügyi
miniszter, aki felismerte a kézmû-
vesipar elmaradottságát, fiatal
gyáripar szakemberhiányát. Javasol-
ta a kormánynak központi mintaiskola szer-
vetését a fõvárosban, a nagyipar elõmunkásainak és mû-
vezetõinek képzését. Az elhunyt Eötvös József helyére az
egyik legjobb barátja Dr. Trefort Ágoston került, aki foly-
tatta az Állami Közép Ipartanoda szervezésének munkáját.

Trefort megbízta Gönczy Pál miniszteri tanácsost és
Stoczek József mûegyetemi tanárt (és rektort), hogy
dolgozzák ki az intézet szervezeti szabályzatát és tan-
tervét, melyet 1877. szeptember 10-én Trefort jóváha-
gyott. A „közhírrététetés” 1879. október 23-án jelent
meg az újságokban: „Az újonnan alapított állami középi-
partanoda igazgatóságától a következõ sorokat ves-
szük: A vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztérium f.
évi november hó 2-dik napján Bodzafa u. 28. sz. alatt
egy középipartanodát nyit meg, amelyben a nagyipar
számára elõmunkások és mûvezetõk képeztetnek”.

Trefort Ágoston még egy új intézményt alapított, a
Technológiai Iparmúzeumot, melyrõl a Fõvárosi La-
pok tudósítója számolt be. A megnyitón elhangzott gon-
dolatok ma is aktuálisan csengenek: a feladat „az ipar
terén ma – a gõz és a villanyosság korában – rohamos
gyorsasággal felmerülõ újításokat megtanulni, mert az
iparnak itt más orvossága nincs, mint az, hogy verseny-
képessé kell õt tenni”.

A Technológiai Iparmúzeum látogatója nem a múlt
emlékei közé lépett, hanem a jövõbe tekintõ tárlatot szem-

lélhetett. Kitárult elõtte a korszak gazdasága:
a tárlatok a fa- és fémipar korabeli nyersa-
nyagait, félgyártmányait és a készterméke-
it, az iparcikkeket, valamint a legújabb szer-

számokat és szerszámgépeket, s azok gya-
korlati használatát ismertette. A látogató-

nak lehetõsége nyílt arra is, hogy a
rajzteremben lerajzolhassa a mintá-

kat, szakmai útmutatás mellett az
iparcikkek terveit elkészítse.

Belépve a könyvtárba fele-
részben új, felerészben az elmúlt

néhány évben kiadott szakkönyvek
és mûszaki rajzok között válogatha-
tott az érdeklõdõ. Az állomány 314
könyvet tett ki, melyet rajzok és 178
képes gyári katalógus egészített ki.

Ezek révén tanulmányozhatta korának
érdeklõdõ iparosa a munkagépeket, a

motorokat és szerszámokat, valamint az
építészeti és a lakberendezési iparcikke-

ket. A kollekció nagyobb része - 32 könyv és 30
rajzgyûjtemény - a faipar területérõl került ki. Rendelke-
zésre állt még 31, többségében neves külföldi szaklap
is. A könyvtár olvasói és a kölcsönzõi fele asztalos, laka-
tos, mûhelyvezetõ iparos ember volt, a másik részét értel-
miségiek, mérnökök, tanárok, hivatalnokok tették ki. Gya-
kori látogatói között volt Bánki Donát is.

A Magyar Királyi Technológiai Iparmúzeum igazga-
tásával Trefort Ágoston Táborszky Ottó gépészmérnö-
köt nevezte ki, aki 19 évig állt az intézmény élén. 1889
és 1901 között szerkesztette és kiadta a Technologiai
Lapok címû szakfolyóiratot.

Két intézménye volt a fõvárosnak, s Trefort hamar fe-
lismerte a közös fejlesztés szükségességét. Kijelentése
szerint: „Két középoktatási intézettel bírunk a fõvárosban,
melyek a középipariskola és a Technológiai Iparmúzeum.
Ezeknek szerves kapcsolata úgy didaktikai, mint financiá-
lis tekintetben nagyon szükséges és elõnyös...”.

A két intézmény közös épületbe telepítésére a
Nagykörúton, a Népszínház épülete mögött, a tûzõrsé-
gi laktanya dísztelen fakerítései és fészerei helyén nyílt
lehetõség. Itt épült fel – ahogy a Pesti Napló krónikása
írja – „a magyar iparügy palotája, a Középipartanoda
és a Technológiai Múzeum új otthona”. Az iskola és a
múzeum új épületének megtervezésére Hauszmann
Alajos mûegyetemi tanár kapott megbízást 1885-ben.

Egy és negyed évszázados a Technológia Könyvtára

A BMF Hírlevél 2009. évi számainak mellékletei áttekintést adnak az 1879-ben alapított elsõ jogelõd, a
Magyar Királyi Állami Közép Ipartanoda alapítása óta eltelt 130 év intézményi eseményeirõl.
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Az építkezést 1887-ben kezdték el Monaszterly Szilárd
építész vezetésével és Fekete Elek építõmester irányí-
tásával, s két évig tartott. Az átköltözés és berendezé-
sek után az épületegyüttes felavatását 1889. szeptem-
ber 15-én a 11. tanév megnyitásával egybekapcsolva
tartották.

Az új otthonban, közös igazgatással – Hegedûs Károly
fõigazgatósága mellett – a két intézet sikeresen oldotta
meg feladatait: a múzeum gyarapodó gyûjteménye szer-
ves részévé vált az oktatásnak, az ipariskola tanárai be-
kapcsolódtak az iparmúzeum tevékenységébe. Az intéz-
mény hírnévre szert tett tanárai, mint Petrik Lajos, Jalso-
viczky Géza, Arany Dániel, Edvi Illés Aladár, Faragó
Ödön, Lencz Ödön, Klemp Gusztáv és még sokan mások,
nagyban hozzájárultak a hazai gépipar fejlesztéséhez.

Az új épület közel hét évtizedre biztosított otthont a
Technológiai Iparmúzeum könyvtárának. Kezdetben két
könyvtár volt – a múzeumé, az ipariskoláé – a saro-

krész földszintjén közös kezelésben, de külön nyilván-
tartott állománnyal. 1897-ben egyesítették õket, az állo-
mány ekkor 6203 kötetbõl és füzetbõl állt. Az egyesített
könyvtár elsõ könyvtárosa Grünwald István, az Iparis-
kola tanára volt. Még a mindinkább feszítõ helyszûkén
is igyekeztek segíteni. A Csokonai utcai épületszárnyon
végeztek mûhelyátépítést és kibõvítést. Így 1903 õszé-
tõl a könyvtár olvasóterme is nagyobb lett, hetven sze-
mély egyidejû befogadására vált képessé.

A Budapesti Magyar Királyi Felsõ Ipariskola igazgatá-
sa nagymértékben lekötötte Hegedûs Károlyt, s az Ipar-
múzeum hatáskörének további növelése miatt is szüksé-
ges vált a negyedszázados szoros együttmûködésen la-
zítani. Az 1907. április 30-i 12826. számú miniszteri ren-
delettel megszüntették a fõigazgatói hatáskört, és teljes
önállóságot biztosítottak az akkor már több mint 30 ezer
tárgyat tartalmazó Iparmúzeumnak. Igazgatójává Gaul
Károlyt nevezték ki, aki 24 évig az iskola tanára volt.

Az intézmény történetét, s a hazai oktatásban betöltött szerepét „130 év az iparoktatás szolgálatában"
emlékkiállítás mutatja be a Bécsi úti aulában, melynek ünnepélyes megnyitására 

2009. szeptember 1-jén kerül sor.


