Ganz Ábrahám-nap az Öntödei Múzeumban
Az MMKM Öntödei Múzeuma a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2011. november
6-án – Ganz Ábrahám születésnapján – előadássorozatot szervezett.
A szép számmal megjelent érdeklődő részére a program a Pfannl Egon (1911–1973) építész
emlékére rendezett tárlat bemutatásával kezdődött. Pfannl, akinek első tervezése a győri
országzászló volt, grafikusként is ismert. Építészként számos műemlék helyreállítása fűződik a
nevéhez, többek között a Királyfürdő és az Orvostörténeti Múzeumnak otthont adó Semmelweis-ház.
Ezért a tevékenységéért Ybl-díjat kapott. Az egyik vitrinben megtekinthetjük az első budai ipari
műemlék, az Öntödei Múzeum tervrajzait, valamint Kiszely Gyula – az intézmény első igazgatója –
naplóbejegyzéseit, amelyek kettejük szoros munkakapcsolatáról tanúskodnak.
A művészeti alkotásait bemutató két vitrinben láthatjuk egy eredeti grafikáját 1970-ből, és
számos könyvillusztrációját. Grafikusként talán a második világháborús károkat megörökítő rajzai a
legismertebbek. A tárlatot Millisits Máté művészettörténész rendezte Schudich Anna
közreműködésével.
A rendezvény folytatásaként a múzeum vezetője, Lengyelné Kiss Katalin tartott előadást
„Ganz Ábrahám örökségének továbbvivője, az MMKM Öntödei Múzeuma” címmel.
A múzeum 1969. szeptember 24-én történt megnyitása óta kiemelt feladatának tekinti Ganz
örökségének ápolását, amelynek folytatása lesz a jövőben minden év november 6-án rendezendő
Ganz Ábrahám-nap.
Ezután a „Fémek világa” jegyében tudományos előadások következtek dr. Lengyel Károly okl.
kohómérnök elnökletével.
Dr. habil. Bakó Károly egyetemi magántanár előadásában korszerű öntészeti eljárásokat
mutatott be látványos rövidfilmekkel illusztrálva. Dr. Tardy Pál c. egyetemi tanár, az OMBKE exelnöke, az acélról, mint a 21. század meghatározó szerkezeti anyagáról beszélt. A kertben álló Ganz
Ábrahám-szobrot a múzeum vezetője és dr. Dúl Jenő, a Miskolci Egyetem Öntészeti Tanszékének
vezetője koszorúzta meg.
A délutáni órákban a program folytatásaként Hajnal János okl. kohómérnök a korszerű
alumíniumhulladék-feldolgozást ismertette. Balika István okl. kohómérnök „A számítógépekből
visszanyerhető nemes- és ritkafémek” címmel tartott előadást. Dr. Babcsán Norbert fizikus a
fémhabokról nem csak beszélt, hanem látványos bemutatót is tartott.
Az Öntödei Múzeum első Ganz Ábrahám-napjának fémtechnológiai előadásairól
elmondhatjuk, hogy kivétel nélkül mindegyik komoly szakmai alapossággal, de a nagyközönség
számára is érthető módon ismertette a „fémek világának” aktuális kérdéseit.
A Ganz Ábrahám-nap az OMBKE támogatásával valósult meg, a közreműködők munkáját
ezúton is köszönjük.
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