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100 éves a Galamb József tervezte Ford T-modell
107 évvel ezelõtt a fõiskola elsõ jogelõdjében, a Budapesti Magyar Királyi Felsõ Állami Ipariskolában 28 társával együtt vehette át végbizonyítványát Galamb József, a világhírû gépkonstruktõr. Tehetsége azonban
hamar kiemelte társai körébõl, s tette korának meghatározó mûszaki alkotójává.
1907-ben, hat évvel a felsõ ipariskolai bizonyítványa
átvételét követõen bízta meg Henry Ford Galamb Józsefet a T-modell tervezésével, s száz éve 1908. október 1-jére készült el az autó, mely máig tartó világsikert
aratott. Az egyszerûen kezelhetõ és megbízható konstrukció, illetve a kedvezõ ár annyira megnyerte a vevõk
tetszését, hogy a
típust
1927-ig
gyártották. Az évtizedek alatt több
mint 15 millió
„Tin-Lizzy”, azaz
Bádog Böske készült, ahogy akkor becézték a
kocsit. A szalagszerû szereléssel
és gyártással készült gépkocsi elnyûhetetlen szerkezete, megbízhatósága a maga
idejében fogalomnak számított.
Galamb
József a fentieken
kívül még sok
más konstrukciót is tervezett: terveinek felhasználásával készült az olcsó Fordson traktor, részt vett más Ford
gépkocsi modellek tökéletesítésében, fejlesztett sportkocsit, teherautókat, pályamunkás kocsikat, és prototípusok kísérletein, új gyárrészlegek tervezésén is dolgozott. Az elsõ világháborúban tervezett tengeralattjárókeresõt és könnyû harckocsit, azt követõen pedig karosszériát különbözõ gépkocsikhoz.
A Budapesti Mûszaki Fõiskola ápolja hagyományait,
felkutatja történelme jelentõs személyiségeit. Galamb
József emlékét õrzi a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a nevét viselõ elõadóterem, a Hallgatói Önkormányzat közremûködésével
évente megrendezésre kerülõ Hagyományõrzõ kupák,
s azok a hazai és nemzetközi konferenciák, melyeken
a fõiskola oktatói és hallgatói ismertetik a fõkonstruktõr
szakmai és emberi tevékenységét, az újabb kutatási
eredményeket.

Ebbe a sorba illeszkedett 2007 szeptemberében a
fõiskola aulájában Galamb József életét, munkásságát
ismertetõ kiállítás, mely egyben a Bánki Donát Gépész
és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar által megvásárolt és
felújított 1922-es gyártású Ford T-modelljét is bemutatta. Galamb József tevékenységének ismertetése, a
Ford T-modell bemutatása a fõiskola novemberi tudományos diákköri konferenciáján több hallgatói elõadással elismerést váltott ki, s a publicitást növelték oktatóink szakmai elõadásai is.
Szerencsés, ha a közösség, a szélesebb közvélemény értékeli ezen munkálatokat, s a fõiskola oktatói és
munkatársai mellett a hallgatóság
is kiveszi részét a
hagyományok
ápolásából. Elõdeink érdemeinek
felkutatása, megõrzése, s bemutatása a jövõ nemzedékének
nemes feladat. Akik
e munkában tevékenyen részt vállalnak maguk is
jobbá, nemesebbé vállnak. E célt
igyekszik megvalósítani a T-modell teljes felújítása, a Galamb József Emlékszoba
kialakítására a Népszínház utcában. A jövõ tervei között szerepel a „100 éves a T-modell” címû nemzetközi konferencia októberi megrendezése a Közlekedési és
az Országos Mûszaki Múzeummal közösen, bemutatva
Galamb József életpályáját, s szerepét a világ legnagyobb autógyárai közé emelkedett Ford Mûvekben.
A BMF Hírlevél 2008. évi számaiban áttekintést kívánunk adni az intézmény korabeli tanulója, e különleges tehetségû konstruktõr, Galamb József életérõl és
munkásságáról, a Ford T-modell születésérõl és világsikerérõl. Az olvasót beavatjuk az 1922-es gyártású, a fõiskola tulajdonában lévõ, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar hallgatói és oktatói közremûködésével felújított T-modell restaurálásába, s a
nemzetközi konferencia eseményeibe.
Kellemes technikatörténeti visszatekintést kívánok.
Dr. Gáti József
fõszerkesztõ
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