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A T-modell születésének idõszakban Galamb József
mellett több magyar származású szakember is dolgo-
zott a Ford Motor Company-nál. 1906-ban utazott Ame-
rikába Farkas Jenõ, aki pályájának indításaként a
Fordnál is eltöltött két hónapot. A kezdetre így emlék-
szik vissza: „Megállítottak a kísérleti tervezõszoba elõtt,
ahol három magyar dolgozott: Balogh Károly, Galamb
József és Haltenberger Gyula. Nem hallottam, ponto-
san mirõl beszéltek odabenn, de kiderült, nincs szá-
momra hely. Így végül a rajzolószobában kötöttem ki,
ahol George Dostie keze alatt készítettem részletrajzo-
kat. Egy idõ után ez a rajzolgatás, ami lényegében szol-
gai másolásból állt, unalmassá vált.” Balogh, aki idõköz-
ben a Cadillac-hez igazolt át, elcsábította Farkast is.
1907 elején kisebb gazdasági válság söpört végig Ame-
rikán, és a Cadillac dolgozóinak egy részét – így Far-
kast is – elbocsátották. Néhány próbálkozás után Ga-
lamb József, akivel folyamatosan tartotta a kapcsolatot,
visszahívta a Ford kötelékébe. 

Farkas 1908 elején tért vissza, és a születõben lévõ
T-modell körül bábáskodott: „Készítettem néhány kellé-

ket a Model T motorblokkjához.” De mielõtt a T-modell
gyártása megkezdõdött volna, Farkas ismét elhagyta a
céget. Farkas tehát másodszorra sem eresztett gyöke-
ret a Fordnál, így többéves körút következett, de a har-
madik kísérletre már sikerült helyben maradni: 1913-tól
több mint harminc éven keresztül dolgozott a Ford köte-
lékében.

A 1908. október 1-jére elkészült a T-modell egysze-
rûen kezelhetõ és megbízható konstrukciója. Galamb
József öccse, Ferenc 1962-ben – valószínûleg bátyjá-
nak elbeszélésére visszagondolva – a következõket ír-
ta: „Amikor Saint Louis-ban megjelent a világkiállításon
a kis Ford kocsi, olyan szenzációt keltett az olcsó ára,
hogy az egész világ felfigyelt rá. A kiállításon 350 ezer
db gépkocsit adtak el, úgyhogy Jóska bátyám tépte a
haját, hogy sose fogják elkészíteni.” Nem lett igaza, a
Ford gyár folyamatosan növekvõ termeléssel egészen
1927-ig biztosítani tudta a vevõi igényének kielégítését.
Alfred Liebfeld lengyel író, Henry Ford az „isten” címû
könyve ezt írja: „Kiderült, hogy az új kocsi nemcsak a
falusi lakosság szükségleteit elégíti ki, hanem a városi
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lakosságét is. Felépítése olyan egyszerû volt, hogy bár-
ki odaülhetett a kormánykerék mögé, és ahogy ígérték,
maga is elvégezhette a kisebb javításokat. Bebizonyo-
sodott továbbá az is, hogy kocsi számára a legrosszabb
út sem jelent legyõzhetetlen akadályt.” A több mint ti-
zenötmillió legyártott T-Fordból ma is körülbelül száz-
ezer van üzemképes állapotban, ez a legelterjedtebb
veteránautó.

Az amerikai gazdaság fejlesztésében, a mezõgazda-
ság gépesítésében fontos szerepet töltött be a Galamb
József és Farkas Jenõ terveinek felhasználásával ké-
szült olcsó Fordson traktor, melybõl több milliót gyártot-
tak és az egész világon elterjedt. Több korabeli, színes
katalógus mutatta be a traktort, a traktorkezelési utasí-
tások között – természetesen a magyar mellett - még
orosz nyelvû példány is akadt.

A Ford Motor Company Trieste által kiadott magyar
nyelvû Fordson traktor kézikönyv elõszava a következõ
gondolatokkal kezdõdik: „A FORDSON traktor kezelé-
séhez nem szükséges semmi elõképzettség, vizsga,
vagy tapasztalat…, majd kiemeli A FORDSON traktor
egyes részeinek, azok szerkezeti összetételének ala-
pos ismerete nem állítja a kezelõt nehéz feladat elé és
feleslegessé tesz bárminemû elõtanulmányt, de a kellõ
mûszaki tudással rendelkezõ kezelõ a traktort a legki-
sebb költséggel kiszolgálhatja, a gép élettartalmát meg-
hosszabbíthatja és az esetleges üzemzavaroknál a hi-
bát azonnal kijavíthatja”

Galamb József a fentieken kívül még sok más konst-
rukciót is tervezett: részt vett többek között más Ford
gépkocsi modellek tökéletesítésében, fejlesztésében,
teherautókat, pályamunkás kocsikat, és ugyanakkor a

prototípusok kísérletein, új gyárrészlegek tervezésén és
fejlesztésén is dolgozott. Az elsõ világháborúban terve-
zett tengeralattjáró-keresõt és könnyû harckocsit, azt
követõen pedig karosszériát különbözõ gépkocsikhoz.

Galamb József hátramaradt, a makói József Attila Mú-
zeumban õrzött tárgyi emlékei közül különlegességnek
számít a „Joe Galamb” felirattal ellátott ezüst collstokja.
Nem ismert, hogyan jutott a birtokába és mennyi ideig
használta, és ezzel készítette-e el a T-modell terveit, de
mindenképpen ritkaságszámba megy. Ez egy igazi coll-
stok, nem fa-mérõveszõ, hiszen ezen valóban 12 colos
beosztás van. Az egész három darabból áll egyre csökke-
nõ vastagsággal. A három darab egymásba csúsztatható,
vagyis a legvastagabb darab valóban „tokja” a másik ket-
tõnek. Ennek a legkülsõ darabnak a színe is mutatja,
hogy ez védte a többit, hiszen ennek színe sokkal söté-
tebb, sárgás-fehér. Ráadásként a legvékonyabb tag vé-
gén még egy grafit hegy is van, így nem csak mérésre
használható, hanem írni-rajzolni is lehet vele.

Galamb József 1911. õszén látogatott haza elõször.
Édesanyja és testvérei nagy szeretettel fogadták a nyolc
éve nem látott fiút. Ekkor készült a Homonnai mûterem-
ben a négy Galamb fiút ábrázoló híres kép. 1915-ben lett
amerikai állampolgár. A sorban utána következõ János
öccsét kivitte Amerikába, és két évig õ is a Fordnál dol-
gozott. A világháború után 1921-ben Galamb József 6 db
Fordson traktort küldött Makóra testvéreinek, hogy ezzel
dolgozzanak és propagálják a Ford termékeket. Így szü-
letett meg a családi cég, melyet két fiatalabb Galamb
testvér, János és Ferenc vezetett. Galamb József 1922.
õszén, az üzletet beindítani Makón járt.

Dr. Gáti József – Dr. Horváth Sándor

Galamb József életpályáját, s szerepét a Ford T-modell megalkotásában a fõiskolán október 20-21-én
megrendezendõ „100 éves a T-modell” nemzetközi konferencia (www.t-modell.com) mutatja be.

A Galamb testvérek Makón: Sándor, József, János, Ferenc (balról jobbra)


