szakmai beszámoló
IéI§! A,,Magyar gőzmozdonygyártás fénykora 1900-1919" című időszaki kiállítás megrendezése
Altéma kódszámá:3506
Pálvázati azonosító: A 2001N2449

A

a ma8yar
gőzínozdonyEyáltás azon időszakáról - 1900-1919 -, amikor a Vasúti szállítások nöVekvő i8ényének
kielé8ítésérea hazai közlekédésipar minte8y 2500 db vontatójárművet állított elő. Ebben az
időszakban kerültek le a tervező asztalokról, majd a gyártómúhelyekből olyan nevezetes és méltán
szakmai sikereket elért 8őzmozdony típusok, mintI
pályázat cél]'a az Volt, hogy e8y technikatörténeti kiállítást rendezzűnk

1.
2.
3,
4.
5,
6,
7,
8.
9.

A fénykor kezdetekor épített kísérleti701-es és 801 es Atlantic mozdonyok,

A FiumeiVonal 401sorozatú Mallet rendszerú he8yipálya gyorsvonati mozdonvai,
A MilánóiViláBkiállítás dűnyertes mozdonya, a né8y 8őzhen8eres 2o3 as tipus,
A mellékvonalak új unive12ális szertartályos mozdonya, a 375,ös,
A főVonalak csúcsos, füstszekrényajtós személyvonati mozdonya, a 322-es,

A Fiumej Vonal 651 sorozató Mallet rendszerű tehervonati mozdonyai,
Az első univerzális 8őzmozdony, a 324 es típus,

A mellékvonalak új, kónnyű, univerzális szertartályos mozdonya, a 376,0s,
A legszebb ma8ya r gőzmozd o ny, a 301,es Pacific,
10, A csúcsos, füstsze kré nyajtós , könnyú gyorsvonatimozdonV, a 327-es,
11. A DéliVasút 8yo rsvon ati gőzm ozd

o

nya, a 302-es típus,

12, Európa le8nagyobb Mallet mozdonya, a 601-es,
13, Az elóvárosi könnyú szertartályos mozdony, a 342-es,
14, Az eIőVárosi nehéz szertartályos mozdony, a 442-es,
15. Az új, könnyú 8yorsvonati mozdony, a 328-as típus,
16. A le8sikeresebb magyar Univerzális 8őzmozdony, a 424-e5,
17. Az új, keskeny nyomtávolsá8ú, univerzális 8őzmozdonyok, a 49o-es és 492-es típusok,
A fenti témákon kíVúlküIön foglalkoztunk a 8őzmozdonyokon alkalmazott találmányokkal is,

A kiállítás 20 db tematikus és 3 db na8yméretű, a nevesebb

-

6o1-es és 424_e5

- típusokat bemutató

tablóból állt. Vjtranekben helyeztük el - az e8yébkéntaz állandó kiállításunkban nem szereplő
8őzmozdonyok modelljeit, A 601-es típusból sajnos sem eredeti, sem 1:5 méretarányú modell nem
maradt az utókornak. A Mozdonyvezető, Vasútúzemi Dolgozók segélyező E8yesületének azonban Van
egy M=1|10 méretarányú modellje, amelyet e kiállítás keretében t!dtunk a szélesebb látogatókörnek

me8mutatni,

A

a

gőzmozdonyok jellegrajzai

is

me8jelentek. Ez komoly segítsé8et nyú]'tott azon
a modellezéssel fo8lalkoznak, Ezek lefényképezésévelkész tervet kaptak a
modelljeik elkészítéséhez,

tablókon

látogatójnknak, akik

2

A kiállításnak sajnálatos kísérő eseményei Voltak.

Az eredeti megnyitás napján - 2074.02.07. - temettük a magyar Vasúti, é5 közúti vasúti közlekedés

történeténektalán le8na8yobb lexikális tudással rendelkezó egyénjsé8ét,Lovász lstvánt,

A két héttel később tervezettme8nyitóig, a kiállítás rendezésének vé8ső stádiumában rövid, súlyos
bete8ség következtében elhunyt a rendező, soltész József.

A kiállítást ,,ln nemoliam soltész József' címmel dedikáltuk, de külön tablón emlékeztünk
Lovász lstvánról is.

A kiállítást a 2014. február 19. és máius 1l. között

29573 látogató tekint€tte

meg.

Budapest, 2014. július 21,

MercziMiklós
mb,

MellékletI Fényképek a kiállításról

m

uzeo lógia i főosztá lyvezető

me8

Melléklet

Me8nyitó: Dr. Krámli Mihály Ph.D MMKM fői8az8ató, Kisteíeki Mihály MÁV História BjzottsáB elnöke
és a közönsé8
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