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A WEISS MANFRÉD KOMBINÁT MŰKÖDÉSÉNEK 
MOZGATÓ RUGÓI ÉS GYÁRTMÁNYAI  

A BÉKETERMELÉS ÉS A GAZDASÁGI VÁLSÁG  
IDŐSZAKÁBAN (1919 – 1933) 

Ősi Gyula1 

1919. augusztus 7-én a szocializált tulajdonokat visszaadták a tu-
lajdonosnak, de a korábbi gazdaság, politikai és társadalmi viszonyok 
változatlan helyreállításának lehetősége már nem volt meg. A vesztes 
országok közé került Magyarország nemcsak lakosságának és terüle-
tének jelentős részét veszítette el, hanem a gazdaság számára nélkü-
lözhetetlen piacok és nyersanyagforrások zömét is. 

Az 1920 nyarán aláírt békeszerződés feltételei, a román megszál-
lás káoszt és kifosztást hátrahagyó következményei a szétzilált magyar 
ipar béketermelésre való átállási nehézségeit csak fokozták. Weiss 
Manfréd már 1917-től tett ugyan lépéseket a béketermelés majdani 
igényeihez való előzetes alkalmazkodás felé, mint ahogy a béketerme-
lés időszakában – csak éppen ellenkező előjellel – felkészült a haditer-
melés idejére, azaz a világháborúra, de a rendkívül súlyos anyag- és 
szénhiány, a tartalékok hiánya a nagy hadiüzem létét megkérdőjelezte. 
1919 őszén mindössze 1160 fő dolgozott Csepelen. 1919 telén „szinte 
puszta volt a telep” – írta a Magyar Gyáripar egyik száma. 

A trianoni békediktátum kimondta, hogy ha 1922. augusztusáig a 
gyár nem áll át a béketermelésre, akkor ezt követően a gépeit elpusztít-
ják. A békeszerződés azt is kikötötte, hogy a gyár - a minimális gya-
logsági- és gépfegyverlőszer-termelésen túl – lőszerexporttal nem fog-
lalkozhat. Sőt – és a Weiss Manfréd komplexum számára ez jelentette a 
legnagyobb veszélyt – az 1920. június 4-én aláírt szerződésbe azt is 
belefoglalták, hogy lőszert magán cég nem gyárthat, hanem azt csak 
egy egységes vezetés alatt álló állami gyár számára engedélyezik. 

Weiss Manfréd, noha a magyar gazdasági élet leghatalmasabbjai-
nak egyike volt, ezt a veszélyt önerejéből képtelen volt elhárítani. A 
megoldás, a túlélés lehetőségét a revánsra egyenlőre csak szavakban 
készülő magyar politikai és gazdasági vezetés biztosította. A nagytőkés 
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Weiss család több évtizedes érdemeit a Bethlen kormány is honorálta. 
1921. július 22-én úgy döntött, hogy megtéríti mindazon károk 80 szá-
zalékát, amelyek elkobzások, rongálások következtében őket, illetve 
berendezéseiket és gépeiket érték. Minisztertanácsi határozattal mini-
málisan négyezer főben állapították meg a gyár létszámát és a legkülön-
félébb rendelésekkel igyekeztek a gazdaságilag súlyos helyzetbe került 
gyárat segíteni. Csepel problémáját, a legnagyobb magyar hadiipari 
üzem nehézségeit egy – igen jellegzetes, minden bel- és külpolitikai 
nehézséget tükröző – bérleti szerződéssel előbb enyhítették, majd meg-
teremtették a felvirágzás lehetőségét is. Két hónappal a kitűzött határ-
idő, 1921. augusztus előtt, az állam látszatra bérbe vette harminc évre 
a lőszer üzem ingatlanait, épületeit és felszereléseit. A szerződésbe 
nyíltan belevették „… mintha a többször említett bérleti szerződés 
egyáltalán meg sem köttetett volna” így nem csoda, hogy ha lassan is, 
de ismét megindul a lőszergyártás, sőt, egyéb hadászati cikkek gyártá-
sa is kezdetét vette. A formális szerződés lehetővé tette, hogy tovább 
folytatódhatott a lőszergyártás. A háború alatt napi 2,5 millió lőszer ki-
bocsátás teljesült, 1921 nyarán a napi teljesítés 230 – 240 ezer db töl-
tény volt. 1921 –ben 1,2 millió darab lőszert gyártottak és az év végére 
kilátás nyílt egy 5 millió darabos rendelésre is. A gyalogsági lőszer 
mellett minimális mennyiségben gyártottak hadianyagokat: az 1920 –
ban megrendelt 17 000 darab srapnelgyújtó 1923 –ban készült el; az 
1920 –ban megrendelt 1500 darab gránáthüvely szintén 1923 –ban ké-
szült el. 

A hadianyag gyártási volumenének erőteljes csökkenése a profil-
váltást tette szükségessé. 

A termelés átállítása és megszervezése a háború után 

A csepeli hadianyag-gyártás méretei nem hasonlíthatók a koráb-
bi évtized adataihoz így – a már említett, elsősorban románok okozta 
károk ellenére – jelentős termelőkapacitás maradt kihasználatlanul, fő-
leg a hideg- és meleghúzógépek. Ilyen előzmények után került sor a hú-
szas évek elején, a békegazdálkodásra történő átállás során a mezőgaz-
dasági kisgépek és a zománcedények, mint fő termékek gyártásának 
kifejlesztésére, de ezek mellett számos, a piacon keresett áru gyártásá-
val és forgalmazásával is jelentkezett a gyár az infláció sújtotta Magya-
rországon. 

Az első „béke” -termék, amely éveken át jellemző maradt a gyár-
ra, az eke volt. A Földművelésügyi Minisztérium már 1920 nyarán 
rendelt 10 000 darab ekét, amelynek legyártása több üzemrészt foglal-
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koztatott. A nagy tömegosztályon a nehéz lőszerhúzó gépeket himba-
szerkezettel kiegészítve alakították át ekevas húzóvá. A háború alatt a 
8-10 cm -es lövedékeket gyártó préskovács műhelyben készítették az 
eke alkatrészeket. 

Az Acélöntöde az eketestet öntötte, a Vasöntöde pedig a kerék-
anyagot és a nyeregvánkost. 

Az ekék rövidesen exportcikké is váltak. A Nemzetközi Kiviteli és 
Behozatali Rt -vel a vállalat már 1921 decemberében megállapodást kö-
tött 12 000 darab eke szállítására Jugoszláviába, amit 1923 januárjában 
további 7 000 eke és 6 vagon alkatrész lekötése követett. 1922-ben 
Lengyelország, Ausztria és Románia vásárolt jelentékeny mennyiségű 
ekét, sőt a gyár 1922 októberében a Szovjetunió berlini kereskedelmi 
kirendeltségének is adott árajánlatot ekére, boronára és kukoricamor-
zsolóra. 

A legnagyobb gépek foglalkoztatását, amelyek a háború alatt a 30 
és feles óriáságyuk lövedékeit gyártották, tejeskannák gyártására hasz-
nálták. 

1921 végén a mezőgazdasági kisgépek (szecskavágók, vetőgépek, 
répavágók, darálók, kukoricamorzsolók) gyártása is megindult és töme-
ges vasöntvény igényük a vasöntödének jelentett növekvő foglalkozta-
tottságot. Az alkatrészeket elsősorban a golyóöntöde lebontott kon-
vejorának csarnokában gyártották hidraulikus forgatólapos formázógé-
peken. Lényegében az Öntöde készterméke volt a különböző vasalók 
gyártása is, ami évi 20 000 darabbal 1921-ben indult meg. A következő 
években már exportra is szállítottak vasalókat Romániába és Ausztriá-
ba. 

Az országban kialakult áruhiány a válságból való kilábalás egyik 
eszköze lett. Weiss Manfréd minden termelési és értékesítési lehetősé-
get megragadott, s a hatalmas gyártelep olyan iparcikkek esetében is 
kíméletlen versenytársként jelentkezett, amelyek gyártására hadiüzem 
tulajdonosai korábban nem is gondoltak. A kistömegcikkek közül em-
lítést érdemel a csizmapatkó, szeg, lábasok, lámpafoglalatok, vasalók, 
gázmelegítők, épület- és bútorvasalás, csavarok, szegecsek, pálinkafőző 
üstök, vaságyak, stb., annak ellenére, hogy gyártásukra nem a modern 
tömegtermelés, hanem az alacsonyabb technikai színvonal volt a jel-
lemző. 

1922 decemberében meghalt Weiss Manfréd. A gyár vezetését két 
fia, Alfonz és Jenő bárók vették át, akik műszaki képzettséggel bíró, 
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nagyvonalú és ügyes szakemberek voltak. A gyárat műszakilag felké-
szült mérnökökkel és kiváló szakmunkásokkal igyekeztek megerősíteni. 

A sokféle cikk előállítása ellenére a gyár sok üzemrésze még vál-
tozatlanul üresen állt, s a teljes leterhelés nagy nehézségekbe ütközött. 

A felfejlődés irányvonalát az alapanyag beszerzése és az áruk elhe-
lyezésének lehetősége szabta meg. A vertikalitás szempontjából a kohá-
szatot, illetve az Acélművet kellett először annyira felfejleszteni, hogy a 
feldolgozó üzemeket anyaggal el tudja látni. E célból a Fémhengermű 
egyik leszerelt sorát Lemezhengerművé alakították át, és már 1921-ben 
megkezdődött a vaslemez gyártása Csepelen. Ez pedig egy sor feldol-
gozó üzem megindítását vonta maga után. 

A lemezfeldolgozó üzemek közül a zománcedény-gyár megalapí-
tása volt a legfontosabb. A Zománcedénygyár megépítése előtt tárgya-
lásokat folytattak az országban már meglévő budafoki, illetve Lampart 
gyárakkal a csepeli lemezáruk átvételére, miután addig ezek a gyárak 
csepeli nyersanyagból nem dolgozhattak. A Zománcedénygyárat egy-
más után követte az új lemezfeldolgozó gyáregységek üzembe helyezé-
se, ahol horganyzott kályha, takaréktűzhely, füstcső, stb. gyártása folyt. 
Ugyanez játszódott le a sodrony-, szeg-, csavaráru-gyártás bevezetése 
előtt is. Az üzemek 100 százalékos kihasználása céljából a gyár elkezd-
te az egészségügyi cikkek gyártását is. 

Az új termékek bevezetése mellett más jellegű feladatok elvállalá-
sával is kísérletezett a gyárvezetés, többek között autójavítással is, sőt 
volt olyan, korábban lőszergyári csarnok, ahol posztó- és szőrmegyá-
rat rendeztek be. A gyár béketermelésre való átállásakor legjelentősebb 
eseménynek az Acélmű újbóli beindítása ígérkezett, mert ez a csepeli 
csőgyártás működésének megkezdéséhez elengedhetetlenül fontos volt. 

Krecsméri Vladimir, a Zólyom-Breznóban működő csőgyár veze-
tője az ottani pilger – sort leszerelte, s Magyarországra hozta. A Ma-
gyar Acélárugyárban azonban nem tudták üzembe helyezni, s inkább 
felajánlották a csepeli gyárnak. A Weiss család ezt megvásárolta, és a 
Nagykalapács csarnokában üzembe helyezte. 1920 második felében 
már cca. 1 500 tonna acélcsövet gyártottak 51 mm átmérőig bezárólag. 

A gyár vezetői megállapodtak a magyar kormánnyal abban, hogy 
olyan csöveknek a vámtarifáját, melyeket Csepelen gyártani fognak, a 
tízszeresére emelik fel. E pénzügyi manővernek az volt a következmé-
nye, hogy rövidesen a Csőgyár a gyár legrentábilisabb üzemévé fejlő-
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dött. Termelése pár éven belül elérte a 15 000-20 000 tonnát, és for-
galma 1930-ban már meghaladta a 9 millió pengőt. 

A Csőgyár műszaki fejlesztését a mindenkor jelentkező szükséglet 
irányította. Elsősorban a kisméretű csövek gyártását (133 mm átmérőig) 
vezették be, majd később – 1938 ban – a nagyméretű csövek gyártására 
is berendezkedtek (267 mm átmérőig). Ezt nagymértékben elősegítette 
az a körülmény, hogy 1932-ben Magyarországon is megkezdődött a 
nyersolaj bányászata és a hadiipari igények is ezt támasztották alá. Így 
a Csőgyár beruházásait magában a csőgyárban keletkező haszonból le 
lehetett bonyolítani. A csőgyár kapacitásával a belföldi szükségletnek 
95 százalékát elégítették ki. Mozdony tűzcsövek, gáz- és vízszerelési 
csövek, olaj- és szerkezeti csövek, távvezetéki csövek egyaránt szere-
peltek a választékban. Csupán hidegen vont csövekből szorult az ország 
kisebb importra. 

A gyár nagy katonai jelentősége, vezetőinek befolyása, a jelentős 
állami támogatás mellett az 1924 közepén végrehajtott stabilizáció, a 
védővámok életbe léptetése nemcsak a béketermelésre való átállás ne-
hézségeit segített leküzdeni, hanem az egész magyar iparon belül a fel-
lendülés éveit vezette be. Ebben az új gazdasági környezetben azonban 
továbbra is meghatározó maradt a gyár vezetőinek és a hadügyi tárcá-
nak a kapcsolata. Több új termék bevezetése ezzel függött össze, a 
honvédelmi célok határozták meg gyártásukat és jelentős állami támo-
gatásukat. Így jött létre 1927-ben a HM, valamint a Weiss Manfréd Rt. 
és a Magyar Általános Gépgyár Rt. között az a szerződés, amelyben a 
hazai repülőgépgyártás és az ehhez szükséges alkatrész-ellátás kérdé-
sében állapodtak meg. Az állam 15 évre biztosította, hogy csak a szer-
ződő felektől szerzi be ilyen jellegű igényeit Magyarországon, s e fela-
datok végrehajtására külön részvénytársaságot szerveztek. A rendkívül 
előnyös feltételekkel megkötött repülőgépgyártó üzlet mellett a gyár 
speciális katonai termékek gyártására kapott újra rendeléseket. Így a 
mozgókonyhákra, sütőkemencékre, főzőládákra, stb., tehát mindazon 
korábban nagy sikerrel gyártott termékekre, amelyek ipari háttere 
már több mint egy évtizede adva volt. 

A kedvező konjunkturális viszonyok mellett nagy szerepet játszott 
a csepeli viszonyok javulásában, hogy az exportra gyártott csőtermé-
kekhez a kormány pénzügyi támogatást nyújtott, és így a konkurencia 
miatt olcsóbbra szabott árak ellenére a csövek jelentős hasznot hoztak a 
gyártók számára. Az európai piacon megjelenő igen versenyképes cse-
peli gyárat felszólították a vetélytársak, hogy lépjen be a világcső-
kartellbe. Ez 1928-ban meg is történt. Ennek eredményeként Csepel 
kapacitását meghaladó kvótát kapott, ami a gyakorlatban azt jelentette, 
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hogy a gyár által le nem szállított mennyiség után tonnánként térítést 
vett fel. A csőkartell központja Düsseldorfban volt. Egy-egy megálla-
podás 3-4 évig tartott, és a gyárnak módjában volt minden egyes meg-
újításkor a kvótáját megemeltetni, ami végül cca. 5 százalékig emelke-
dett- az európai exportszállítások arányának megfelelően.  

A csőgyári befektetés jó üzleti politika volt, mert ez a gyárrészleg 
volt az, amelyet a világválság a legkevésbé érintett, és jórészt a cső-
gyártás haszna tette lehetővé, hogy a Weiss Manfréd Rt. nagy meg-
rázkódtatás nélkül vészelte át ezeket az éveket és még ekkor sem szo-
rult idegen banktőkére. 

Az 1920-as évek Magyarországán kevés olyan alapanyag és ipar-
cikk volt, amelyen a Weiss Manfréd emblémája nem szerepelt volna. 
A rendelkezésre álló géppark, a megfelelő szakembergárda által gyár-
tott rúdvasak, vas-, horganyzott- ónozott lemezek, stb. a magyar gazda-
ság leghosszabb múltra visszatekintő „urával”, a vaskartellel állították 
szembe a csepeli gyárat. A Rimamurányi Vasmű és a csepeli gyár kö-
zött ugyan több évig tartó, éles verseny kezdődött, mégis vitathatatlan-
ná vált, hogy a kartellben ott a helye a csepeli gyárnak is. Miután a sza-
badpiaci verseny legfőbb következménye az árcsökkentés volt, amely 
egyik félnek sem kedvezett, érthető, hogy végül 1928-ban megállapo-
dás jött létre a rúd- és idomvas, az abroncsvas, a durva- és finomlemez, 
stb. értékesítésére. A kartell alakulásával a termelői árak azonnal 10-20 
százalékkal megemelkedtek. 

A vaskartellel való megállapodásban igen nagy szerepet kapott az 
a tény, hogy a csepeli kohászat féltermékeinek 2/5 -ét a gyár vertikuma 
feldolgozta, a fennmaradó mennyiség 10-15 százalékát pedig exportál-
ták. A megmaradt termékek eladását úgy szervezték meg, hogy a csepe-
li termékek tonnánkénti gyári eladási ára körülbelül 10-15 százalékkal 
volt magasabb, mint a Rimamurányi Vasművekben gyártottaké. Az 
ország 15 nagyobb városában a gyár saját eladási szerve, a Ferro-
glóbus szolgálta ki a vaskereskedőket, s a vaskartellel szemben 5 - 10 
százalékkal olcsóbb árat számolt fel. Így a csepeli nagykereskedelem 
csatornáján át a legkisebb vaskereskedőhöz is eljutott valamennyi We-
iss Manfréd áru, s mivel a csepeli érdekek képviselői a kombinált szál-
lítások hívei voltak, a tűzhely, a zománcáru, a szögek széles választéka 
mellett a feldolgozatlan alapanyagok is egy helyről váltak beszerezhe-
tővé. 

Ez a konkurenciaharc egyben azt is bizonyítja, hogy a békecikkek-
re való átállás, a gyártási profil kiszélesítése a gyár kereskedelmi szer-
veitől is merőben más munkát kívánt. Amikor még a gyár fő profilja a 
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hadianyag-gyártás volt, az automatikusan befutó rendelések adminiszt-
rálásával, a szállítások lebonyolításával foglalkoztak és csak kis mér-
tékben a gyártmányok propagandájával, piackutatással és rendelések 
akvirálásával. 

Az új helyzetben viszont meg kellett szervezni a kereskedelmi te-
vékenységet. A meglévő hagyományos hazai nagykereskedelmi hálóza-
tot, miután azoknak az összes vonalon rögzített megállapodásai voltak a 
gyártó üzemekkel, a Weiss Manfréd cikkek forgalmazására nem ve-
hették igénybe azokat, így részben kényszerűségből született meg a 
gyár saját nagykereskedelmi tevékenysége, illetve jöttek létre az értéke-
sítést végző vállalatai. 1924-ben a Ferroglóbus a vasárucikkek eladá-
sára, 1925-ben az Agrárglóbus a mezőgépek, 1927-ben a Metallo-
glóbus a színesfém gyártmányok és 1928-ban a Termoglóbus az egés-
zségügyi cikkek forgalmazására. E hálózatnak még olyan előnye is volt, 
hogy a Weiss család részére a nagykereskedői hasznot is biztosította. A 
vidéki kereskedői gárdát úgy fejlesztették fel, hogy még a gyár vertiká-
lis gyártásából származó egyéb hengerelt és lemezárut is 100 százalékig 
el tudták helyezni. 

A gyár termékeinek széles skálája speciális cikkekkel is büszkél-
kedhetett. Ilyen volt például a faszeg, melynek gyártásához schwartz-
waldi tanulmányútra is küldtek szakembereket. 1921-től pedig harangot 
is öntöttek a Fémműben bronzból, mert az acélból készítettek nem vál-
tak be.  

A konjunktúra időszakára esett már a legkülönfélébb típusú kály-
hák gyártásának megkezdése, amelyek versenypályázatokat nyertek és 
nagy sorozatokban készültek. Az 1920-as évek Magyarországán a mo-
dern lakáskultúra termékei, a fürdőkádak, a központi fűtés radiátorai is 
zömükben Csepelen készültek. 

A csepeli vertikum működésének segítésében a konjunktúra idő-
szakában is nagy szerep jutott a honvédelemmel kapcsolatos termékek 
gyártásának. Ez sokszor burkoltan jelentkezett, de a legkülönfélébb 
polgári cikkek gyártásának bevezetése esetében is kimutatható. Ilyen 
termék volt a Magyarországon korábban nem gyártott, s 1925-ben már 
25 ezres, 1928-ban pedig már 100 ezres tételben importált kerékpár. Az 
– egyes számítások szerint évi 10 millió pengőt kitevő import mellett az 
is indokolta az 1929-ben Csepelen megkezdett gyártás időszerűségét, 
hogy magasak voltak a közlekedési költségek, és jelentősen megnőttek 
a belföldi igények. A hazai kisiparosok számára a gazdaságos gyártás 
lehetőségei a speciális alkatrészek hiánya miatt nem voltak biztosítva, a 
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nagykereskedők pedig, akik jelentős haszonnal árusították a külföldi 
márkájú gépeket – minden 10 eladott kerékpár után egy darabot kaptak 
jutalékként -, nem kívánták a hazai nagyipari termelés bevezetését. 

Csepel – mint oly sok termék esetében – most is a legjobb pilla-
natban lépett. A Weiss Manfréd gyár vezetői célul tűzték ki a gyártás 
mielőbbi megkezdését. 

A Steyr-Daimler-Puch Művekkel megállapodást kötöttek, átvet-
ték a grazi kerékpár licencét és gyártási tapasztalatát, 1929-ben már 7 
710, 1930-ban, pedig már több mint 34 ezer kerékpárt gyártottak. 

A kerékpárgyártás ugyanakkor egy rendkívül jelentős belső fejlő-
dést eredményezett. Az egyes alkatrészek termeléséhez speciális szer-
számgépekre volt szükség, amelyeket szintén Csepelen konstruáltak 
meg. Mindezek hatására jött létre az a szerszámgépkészítő kapacitás, 
amely az egyre nehezebb feladatok megoldásához is jelentős segítséget 
nyújtott és a költséges importtól függetlenítette a gyártást. 

A gyártási joggal együtt a Weiss Manfréd 10 000 darab komplett 
kerékpárt is megvásárolt alkatrész állapotban, melynek összeszerelésé-
vel indult meg tulajdonképpen a kerékpárgyártás. Ebből az első 200 da-
rab még Grázban készült és „Csepel” név alatt került forgalomba. Az 
első „Csepel” emblémával ellátott gépeket – melyeket Grázban gyártot-
tak -, szétküldték a magyar mechanikusoknak véleményezésre. Jellem-
ző a külföldi gyártmányok imádatával eltelt szakemberekre a következő 
„tárgyilagos” vélemény: „Ezeket a kerékpároknak nevezett micsodá-
kat a grázi kerékpárokkal egy napon még említeni sem lehet. Ezeknek 
a méretei hibásak, ezek rosszul vannak nikkelezve, rosszul vannak 
lakkozva, ami azoknál acélból van, itt közönséges vas, a stíriai szaba-
donfutó kontrafékes hátsóagy silány utánzat, rossz a csengő, nem sze-
lel a pumpa, a kerekek rosszul vannak fűzve, nincs jól centírozva a 
gép, stb.” 

Ilyen „szakértő” állásfoglalás ellenére a futószalagon, folyamatos 
szereléssel, automatikus lakkozó berendezéssel készített kerékpárok 
rendkívüli sikert arattak, s gyártásuk második évében már kielégítették 
nemcsak a hazai késztermék, hanem alkatrész-igényt is. 1929 elején 
pedig a budapesti sajtó már arról számolt be, hogy egy francia szabada-
lom megvásárlásával Csepelen hamarosan megkezdődik a motorkerék-
párok gyártása is. 

Úgyszólván egy időben indult meg Csepelen a kerékpár és az au-
tógyártás.  
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A HM több tételben rendelt kerékpárokat, így pl.: „700 azaz 
Hétszáz db. Csepel II. rendszerű azaz minden tekintetben a katonai 
iránykövetelmények szerint készül a kerékpár. A szállítandó kerékpár-
ok a legutóbbi megrendelésem alkalmával is szállítottakkal megegyező 
kivitelben és felszereléssel és az általam t. Cím képviselőivel lefolyta-
tandó tárgyalásokon hozott határozatoknak megfelelő műszaki részlet-
köve-telményeknek figyelembevételével azonkívül a Sződi-féle nyereg-
feszítő ék alkalmazásával gyártandók, illetőleg szállítandók, 
számtáblával ellátva. A számtáblák számjelzéseit illetőleg kívánalmai-
mat fogom közölni. 

Szállítás tárgyát képezi továbbá 700 db. karabély hordsaroglya a t. 
Cím által legutóbb szállítottakkal megegyező kivitelben és „az ezek ki-
próbálásának eredményeként közölt észrevételeim figyelembevételé-
vel.” 

Különböző előzetes megállapodások után a Weiss Manfréd gyár 
elérte, hogy a magyarországi érdekeltek lemondtak az egy tonnás és 
ennél kisebb teherautók készítéséről a Weiss Manfréd Rt. javára. 1929 
végére elkészült a HM részére egy hatkerekű terepjáró teherautó kí-
sérleti példánya. A gyártás azonban nem indult be, mint ahogyan a Fi-
attal kötött szabadalmi szerződés alapján gyártható, vagy a saját terve-
zésű kétütemű, 24 kísérleti példányban elkészült személyautó sem lett 
széria gyártmány. 

Az 1910-es évek végén vezették be Csepelen a később nagy hír-
névnek örvendett varrógépgyártást. A német Pfaff-gyár szabadalmát 
megvásárolva indították meg a szerelést, melynek oka - hasonlóan a ke-
rékpárhoz – az évi 45 ezres import kiváltása volt. A 31-es Csepel és a 
103-as zajtalan gyorsvarrógép típusokat gyártották és ezek igen jól be-
váltak. 

Ebben az időszakban kezdődött meg a csepeli traktorgyártás is. Az 
1930-as Nemzetközi Vásáron jelentkezett vele a gyár először. Egy ame-
rikai típus átdolgozott, saját fejlesztésű 40 Le-s, kéthengeres változatát 
gyártották, de végül a gyárat 200 darab sem hagyta el. 

Ezeknek a főleg a járműgyártó kapacitást lekötő termékeknek a 
megjelenése nem eredményezte azt, hogy a húszas évek elején kialakult 
igen változatos termékszerkezetet le kellett volna szűkíteni vagy egyes 
áruk gyártását megszüntetni. Csak egy-két esetben mondtak le a jól be-
vált, piac-orientált termékek gyártásáról. Ez – szinte kivétel nélkül – 
csak akkor következett be, ha valamilyen kartell-szerződés húzódott 
meg mögötte. 
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Az 1920-as évek kezdetének nagy sikere - az eke - mellett a trak-
tor esete azt mutatta, hogy a mezőgazdasági gépek, elsősorban a kis-
gépek gyártása fejlődött ki Csepelen. 

A gyártmány jegyzék szerint 1929-ben többek között az alábbi 
mezőgazdasági gyártmányok készültek: kukoricamorzsoló, lókapa, bo-
rona, répavágó, kultivátor, szecskavágó, vetőgép, stb. Gyártottak azon-
ban Csepelen továbbra is gyűszűt, ruhakapcsot, képakasztó horgot, 
szemétlapátot, kőműves serpenyőt, stb. Körülbelül 160 féle készgyárt-
mányról tudunk, ez egyben a specializáció elmaradottságát is mutatja. 
Viszont ezek az új termékek, annak ellenére, hogy választékuk sokrétű-
sége a magyar ipar specializáltsági szintjének és gyártmányszerkezeté-
nek hiányosságait is mutatta, egyben azt a fejlődést is jelezték, amely az 
eddig Magyarországon nem gyártott termékek meghonosításából fa-
kadt. 

Az 1920-as évek elején, Csepelen mindössze 471-1160 munkás 
dolgozott, a világválság első évében viszont már több mint 7000. 1919-
ben a termelés átszámítva 2, 2 millió, addig 10 évvel később már 60 
millió pengőt tett ki. 10 év alatt a termelési struktúra szinte teljesen át-
alakult. Az előbb felsorolt tényezők lehetővé tették a gyár talpra állását, 
s az adatok ismeretében megállapítható, hogy a profit kezdte megköze-
líteni a háborús évek rendkívül magas szintjét. A 20-as évek elején a 
szigorú kormányintézkedések jó lehetőségeket teremtettek a tőkés mód-
szerek alkalmazására, de az inflációs konjunktúra, az olcsó és nagy 
számban rendelkezésre álló szabad munkaerő is a gazdaság újbóli meg-
erősödését segítette elő. Az új termékek a modern piacpolitika módsze-
reinek segítségével keresettekké váltak. A csőgyártás, valamint a vas-
öntvények haszna és kiugró pénzügyi eredményei lehetővé tették, hogy 
a kevésbé gazdaságos termékek kieső hasznát, vagy a még kihasználat-
lan kapacitásokat pótolják. Ekegyártásban – a hazai és nemzetközi pia-
con igényelt terméktípusokból – a gyár eleget tudott tenni a követelmé-
nyeknek. Az első világháború előtt a hadiipar, ebben az időszakban a 
csőgyártás és a mellette felfutó, igen kevés munkaráfordítást igénylő 
apró kereskedelmi cikkek jelentették a gyár számára a biztos jövőt. 

A hadikapacitás átmentése a látszat bérleti szerződéssel lényegi-
leg sikerült. Ennek a rendkívül jelentős gépparknak a kihasználását a 
hadügyi tárca az első pillanatoktól kezdve támogatta, hiszen az ország 
külpolitikájának érdemi alakítása eleve feltételezte - a békeszerződés 
tiltó passzusai ellenére - a hadiipar létét. Ez a revansizmus lett egyben 
megmentője a Weiss Manfréd "birodalomnak", mert így következhe-
tett be a károk egy részének állami eszközök révén való ellensúlyozása 
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és a különböző megrendelésekkel a hadiipari bázis maradványainak 
újjáélesztése. 

A magas szintű, politikai jellegű együttműködés mellett szerepet 
játszottak a Weiss család rokoni kapcsolatrendszeréből fakadó előnyök 
is. Ezek a személyi kapcsolatok a leghatalmasabb finánctőkés dinasztia 
kiépüléséhez vezettek el. A csepeli Weiss család rokonságba került a 
Chorin-, a Kornfeld- és a Mauthner-családdal, de a különböző rokoni 
viszonylatok még a Hatvany Deutsch-család felé is kiterjedtek. A csa-
ládi vagyon a magyar hitelszervezetben és a gyáriparban olyan hatal-
mas pozíciókkal rendelkezett, hogy kezelésére külön részvénytársasá-
got, a Labor Bizalmi Rt.-ot kellett megszervezni. 

A gyár gazdasági felemelkedését a kormány által támogatott, a 
gyár vezetése által ügyesen alkalmazott pénzpolitika is elősegítette. 
Miután az állami protekcionizmus adta lehetőségek maximális ki-
használása az esetek többségében egybeesett a fennálló gazdaságpoli-
tikai és honvédelmi elképzelésekkel, nem keltett ellenkezést még akkor 
sem, ha bizonyos szélsőséges megnyilvánulásai ideig-óráig más, 
ugyancsak a kormány által támogatott tőkéscsoport érdekeit keresztez-
ték. A különböző ún. kartell megállapodások ezt egyértelműen bizo-
nyítják. 

A nagyarányú gazdasági fejlődésnek talán legjelentősebb tényező-
je volt az igen szerteágazó, hihetetlenül aktív és rendkívül jól szervezett 
kereskedelmi tevékenység és hálózat létrehozása. A Weiss család alakí-
totta ki Magyarországon az első modern és a legnagyobb szabású ke-
reskedelmi hálózatot a legkülönbözőbb kereskedelmi vállalataival. A 
még nem túl jelentős export mellett ezzel a kereskedelmi szervezettel 
érte el a gyár vezetése, hogy a konkurens tőkés köröket visszaszorította, 
és velük szemben a lehető legnagyobb haszonra tett szert. 

A pénzügyi, gazdaságpolitikai és kereskedelmi manővereket jól 
kiegészítette a termelési feltételeket átalakító és szabadalmak vásárlá-
sával fejlesztő műszaki tevékenység, amelyet a piac mindenkori igényei 
határoztak meg. Annak ellenére, hogy a kohászati iparág majdnem tel-
jes átalakítása, a kereskedelmi szeráruk, a vaskereskedelmi használati 
cikkek gyártására nem jelentett túl igényes műszaki feladatot, mégis 
meg kell állapítani, hogy a változó igényekhez történő alkalmazkodás 
iskolapéldája lehet a profitszerzésből fakadó érdekek és követelmények 
kielégítésének. A közel 10 éves periódus legnagyobb pozitívuma, hogy 
a gyár termelési volumene - minden belső és külső akadály ellenére - 
fejlődött.  
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A világgazdasági válság hatása a csepeli gyárra (1929-1933) 

Az előbbiekben jellemzett fellendülést csakhamar megszakította az 
1929-ben kirobbant gazdasági világválság. A hazai ipari termelés a ko-
rábbi szintnek egyharmadára esett vissza, de a különböző iparágak kö-
zött a válságjelenségek más és más mutatókkal jelentkeztek. Míg a 
könnyűipart alig érintette, addig a nehézipart már 50, az alapanyaggyár-
tás egyes szektorait pedig 70-80 százalékos termeléscsökkenés jelle-
mezte. 

Csepelen a gazdasági válság nemcsak az egyes ágazatokon, hanem 
az egyes üzemeken belül is differenciáltan jelentkezett. Azoknál a ter-
mékeknél, kerékpár, varrógép, motorkerékpár, elektróda, bergmancső, 
rézgálic, fittingek stb.) amelyeknek a szabadalmak megvételét követő 
gyártása, azaz az importkiváltó tevékenység csak nemrég kezdődött el, 
a válság később érződött, hogy a későbbiekben termelésük szinte nullá-
ra zuhanjon vissza. Az erősen korlátozott kőszén behozatal miatt elő-
térbe került a magyar barnaszéntüzelésre alkalmas kályhák és kazánok 
gyártása, s ezekkel sikerült a válságot kezdetben ellensúlyozni. 

A szokásossá váló állami segítség, lőszer- és hadfelszerelési meg-
rendelés formájában is megérkezett és ez ellenpontozta azt a kiesést is, 
amely az új termékek eladhatatlanságából következett. A válság időbeli 
elhúzódásával párhuzamosan ugyanis nagymértékben csökkent a fize-
tőképes kereslet és a modern drága árkategóriába tartozó gépek vásárlá-
sa nehézségekbe ütközött. A varrógépek gyártása teljesen szünetelt, ke-
rékpárból 1932 -ben már csak 2 834 db -ot állítottak elő, más, szintén 
sikeres termék esetében is csökkent a gyártás. 

Összességében a termelés visszaesése a gyártás legtöbb ágában 
igen jelentős volt. Az 1920-as években kialakult, heterogén összetételű 
termékszerkezet azonban a gyár vezetése számára bizonyos „lavírozá-
si” lehetőséget teremtett, a szűkebb profilú gyárakhoz képest jobban el-
lent tudott állni a válságnak. Ugyanakkor folytatták azt a Weiss Manf-
réd-i gyakorlatot is, amely a válságok ideje alatt új termékek meg-
honosításában jelentkezett. Ilyen volt a hegesztő pálcák és az elektró-
dák gyártásának bevezetése, de gyártani kezdték a sztaniolpapírt, a vas-
betétes sárgaréz függönytartókat, a fűzőkészítéshez használható lamel-
lákat, berendezéseket a válságot kevésbé érző textilipar számára stb. Az 
előbb felsoroltak zömét korábban egyrészt nem gyártották Magyaror-
szágon, másrészt a technikai fejlődés válság-ellensúlyozó igényei hatá-
rozták meg bevezetésüket. 



 250 

Az ötmillió pengős lőszerüzletről kötött megállapodásnak volt egy 
tizenöt évre szóló, a honvédség kerékpár-, motorkerékpár-, terepjáró 
gépkocsi- és tüzérségi vontató-szükségletéről szóló része is. A honvéd-
ség ezeknek a termékeknek a gyártására Magyarországon csak a We-
iss Manfréd Rt. -ot kérte fel arra az esetre, ha közben nem tör ki há-
ború. A hadiipari monopólium újbóli megteremtése a  Weiss Manfréd 
Rt-ben bízó kormány elképzeléseit mutatja. A termelőkapacitás kiépí-
tésekor nem a Hofherr gyár traktorainak kiszorítása volt a cél, hanem 
a honvédségi érdekek primátusa határozta meg azt, így bővült a válság 
ellenére a gyár katonai termelése. 

1931 márciusában félszáz terepjáró gépkocsi alvázat, pár hónap-
pal korábban pedig 420 darab vontatótraktort rendelt a honvédség. A 
traktor gyártásához a részvénytársaság megvette a Fiat ún. Pavesi 
traktorának licencét, s igen magas áron, még a szabadalom terheivel 
kapcsolatos költségek zömét is az államra hárították.  

A Honvédelmi Minisztériumhoz hasonlóan a pénzügyi tárca is 
hathatós támogatásban részesítette a gyárat. Jelentős összegeket fo-
lyósítottak a Weiss Manfréd gyárnak a korábban felgyülemlett tartozá-
sok kifizetésére. A vámpolitika alakításával pedig megteremtették a 
gyár számára a lehetőséget az 1930-as évek kedvező konjunkturális vi-
szonyainak majdani kiaknázásához. 

A túltermelési válság mélypontja Csepelen 1933-ban következett 
be, az átlaglétszám az ötezret sem érte el, az 1930. évi ilyen adathoz 
képest közel 30 százalékos visszaesést mutatott. A termelés visszaesé-
sének mutatói – mint jeleztük – üzemenként mások voltak. Míg a törzs-
telepen 54 százalék, az Acélműnél 35 százalék, a Fémműnél 25 száza-
lék volt a csökkenés, addig a Csőgyárnál mindössze 7 százalékot esett 
vissza a termelés. 

A gazdasági világválság 1933-ra véget ért, de a termelés fellen-
dülése még sokat váratott magára. A gyáripari termelés még 1935-ben 
sem érte el a válság előttit, főleg a problémákkal leginkább küszködő 
nehéziparban. A kivitelt támogató kormányintézkedések a világpiaci 
versenyképességet igyekeztek elősegíteni, miközben az értékesítési ne-
hézségek nemcsak külföldön, hanem belföldön is éles konkurenciaharc-
ra késztették a termelőket. A csepeli gyár számára – mint már oly sok-
szor – most is a haditermelés jelentette a kibontakozás lehetőségét. 
Igaz, hogy ez már a válság- alatt szerződésben megfogalmazást nyert, 
azonban realizálása csak a túltermelési csőd után következett be. 
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Áttekintve a közel négyesztendős periódust, kimutatható, hogy a 
gyártmányszerkezet átalakítását a rendkívüli nehézségek mellett si-
kerrel folytatták. Az új kohászati termék, az elektróda sikeres rajtot 
vett, elsőként a belső, gyári igényeket elégítette ki maradéktalanul, 
majd 1937-től a teljes hazai piacot is ellátta. A rézgálic üzem 1930-tól 
havonta átlagosan 15-20 tonnát termelt. Alapanyagként a rézfinomító-
ból kikerült fekete réz mellett rézforgácsot és hulladékot használtak fel. 

Igen sikeres termék volt a Glóbus kétaknás, barnaszéntüzelésre al-
kalmas kályha; továbbá az egyre szélesebb körben forgalmazott és a 
válság ellenére növekvő mennyiségben gyártott radiátor, amelynek 
gyártásában a csepeli gyár kvótája emelkedett. 

A kádgyártás helyzete is kedvezően alakult. Az öntöttvas egés-
zségügyi cikkekben és főleg a fürdőkádban mutatkozó kereslet hatására 
bővítették a gyár választékát. A Kecskeméti Kádgyárral szemben 
olyan monopolhelyzetet biztosított a gyár a maga számára, „hogy a 
nagykereskedőktől beérkező rendelések 65 százalékát Csepel, 35 szá-
zalékát pedig Kecskemét kapta” meg. 

Sajátos úton „növelte” a gyár a kerékpár termelését. Azoktól a tu-
lajdonosoktól, akik a részletre vásárolt járművekért nem fizették ki a 
megfelelő pénzösszeget, bírói úton visszaperelték a kerékpárokat, ame-
lyeket szétszerelve kisiparosoknál alkatrészként értékesítettek. Ugya-
nakkor – mint jeleztük – az új kerékpárok termelése erősen visszaesett, 
s csak 1934-től fejlődött fel újra a gyártás, a típusválaszték pedig gaz-
dagodott. Minimálisra csökkentették a gyártáshoz szükséges importot, a 
gyáron belüli kooperáció eredményeként csak a szabadon futó fék-
agyakból, golyókból és golyóskoszorúból szorultak behozatalra. 

Az 1929-es újsághír igaznak bizonyult: még abban az esztendőben 
legyártották az első csepeli motorkerékpárt. Az akkori „Motoros” újság 
szemfüles riporterei próbafutás közben meglesték a gyár kísérleti mo-
torjait és erről lapjuk 1929 karácsonyi számában részletes beszámolót 
írtak. A tudósítás szerint: A „WM-250” komoly felépítésű, szépvonalú 
motorkerékpár volt. Motorja két-kipufogócsöves, kétdugattyús, Puch 
rendszerű. A motor közös blokkot képezett a tengelykapcsolóval, a se-
bességváltóval és a kardántengelyen levő pofás fékkel. A szerkezeti 
felépítés az 1915-1926-ban gyártott BMW 39-re volt jellemző. 

Ez a típus azonban nem volt önálló konstrukció, mert megtévesz-
tésig hasonlított a BMW-re. Még a nevében is hasonlóság volt, mert 
WMB- nek nevezték. A 4,5 LE teljesítményű motorral rendelkező mo-
torkerékpárnak 4 fokozatú autórendszerű sebességváltója volt. A hátsó 
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kerék meghajtása kardántengellyel történt. A WMB –ből összesen 6 db 
készült és a kísérleti fázison nem jutott túl. A már említett okok miatt a 
gyártás további sorsát ugyanis a Hágai Nemzetközi Bíróságon folyta-
tott per döntötte el, melyet a BMW gyár nyert meg. 

Az első sikertelen próbálkozást 2 év múlva, 1931 -ben komoly lé-
pés követte. Ekkor kezdődött meg Csepelen a mai mopedek ősének, az 
ún. segédmotoros kerékpároknak a gyártása: E jármű a maga nemében 
korszerű volt, már nem számított kerékpárnak, csupán pedálja utalt ar-
ra. Az akkori közlekedési előírások 30 kg összsúlyt engedélyeztek, en-
nek a járműfajtának. Ez nem kis gondot jelentett. A gyártási nehézsé-
gek ellenére közel 3 év alatt a gyár 1 100 darabot készített. A típus főbb 
jellemzői: kétütemű, egyhengeres, 100 cm3-es, 50x50 mm furat-löket 
méretű motor, amely 55 km/ó sebesség teljesítésére is képes volt. Por-
lasztója Zenith, gyújtó berendezése Bosch gyártmányú. A motor indí-
tására lábhajtású rendszer szolgált. A vázszerkezet hasonlított a kerék-
párhoz, rugózása az első keréknek volt, ún. csuklós villa megoldással, 
5, 5 literes benzintartá1ya bordó színű volt. Ezért ez a típus 
,,pirostankos” néven vált ismertté. 

A kerékpár, és a motorkerékpár mellett a varrógép is új termék 
volt a gyártmányok sorában. Már a válság előtt megkezdődött ugyan a - 
kísérleti gyártás, a felfutás és a pillanatnyi mélypontra zuhanás mégis a 
válsághoz kötődik. A gyér hazai kísérletekkel szemben a nagyüzemi 
termelés Csepelen indult meg. A Pfaff A. G. tól vásárolt licenc alapján 
1930-ban kezdték meg gyártani a központi hajós, valamint a 103 típu-
sú, kettős körforgó hurokfogójú gyorsjáratú varrógépeket. A 3l típusú 
kimondottan háztartási varrógép, motorikus meghajtás esetén maximá-
lis 1000 -ford/perc sebességgel volt járatható, míg a 103-as típus háztar-
tási használat mellett kiválóan alkalmas volt fehérneműk, női ruhák 
varrására. A 103-as típust fehérnemű varrodák vásárolták, mert a moto-
rikus meghajtással megengedett 2000 ford/perc mellett is zajtalan volt. 

A megállapodás létrejötte után a Pfaff cég átadta a varrógépek, 
állványok és bútorok, valamint a legszükségesebb műhelyberendezések 
rajzait és a gyártáshoz szükséges legfontosabb megmunkáló gépeket. 
1930. szeptember első napjaiban indult meg a „Csepel 3l” varrógépek 
hazai szerelése kizárólag importált alkatrészekből, beleértve a gépfejet 
is. A szerelés megindulásától számított egy hónap múlva napi 50 darab, 
két hónap múlva napi 80 darab volt a kibocsátási teljesítmény. 

A varrógépek szerelésének megindulása után e cikkek forgalmazá-
sába bevont ügynökök kötései alapján – majdnem kizárólag részletfize-
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tési alapon – a napi kiszállítás elérte és meghaladta a 100 darabot. Min-
den eladott gép után, 10 RM licencdíjat fizetett a gyár. 

Igen ügyes üzletpolitika jellemezte a varrógép eladásokat. Kész-
pénzfizetés (293, illetve 320 P.) esetén egyszerre viszonylag nagy ösz-
szeget kellett volna kifizetniük a 31-es, illetve a 103 -as típusok vásár-
lóinak. Igaz, hogy a részletre fizetés esetén a vevők 92, illetve 100 
pengővel magasabb árat fizettek – mindkét esetben 31 százalékkal töb-
bet –, de a vásárlási kedvezmények révén olyan termékhez jutottak, 
amely mind az otthoni, mind a nagyüzemi munkát jelentősen megköny-
nyítette. 

Összefoglalás 

A gyár tulajdonosai – ez időben – kb. 8,4 millió pengő alap- és 
11,6 millió tartaléktőkével rendelkeztek, s a különböző jelentősebb be-
ruházások alkalmával sem látták szükségét annak, hogy az összességé-
ben 20 millió pengőt kitevő tőkeállományt megemeljék. …„A szolid, de 
biztos profit...” érdekeinek szem előtt tartásával elérték, hogy a csepeli 
gyárat béketermelés kibocsátást csökkentő hatása és a gazdasági válság 
jóval kevésbé érintette, mint az ország többi üzemét, vagy mint az or-
szág egész iparát. Tartósan fenn tudták tartani a termelés színvonalát, 
s az 1933-as mélypontot követően hamarosan elérték az 1929-es szin-
tet. A gyár bővítésében elért eredményeik is ezt tükrözik. 

A Weiss család által irányított üzleti és gyártási politika, a világ-
válságot átvészelő gazdaságfejlesztő tevékenység arra enged következ-
tetni, hogy a gyár tulajdonosainak tőkeereje rendkívül nagy volt és be-
folyásuk a részvénytársaságban, bankokban jól kamatozódott. Sajnos 
nincsenek pontos adataink az akkori időkből a különböző érdekeltségek 
és a magánosok tőkéinek nagyságáról, de közvetett következtetések 
alapján megállapítható, hogy a Weiss család abban az időben az ország 
legnagyobb ipari tőkéi, illetve tőkeérdekeltségei felett rendelkezett. Rá-
adásul ez a tőkemennyiség, illetve befolyás – a kapcsolati tőke –, a leg-
különbözőbb ágazati területekre terjedt ki, az ipar számos ágától kezdve 
a kereskedelmen keresztül a banktőkéig. Ez a nagy tőkeerő és még na-
gyobb pénzügyi befolyás lehetővé tette, hogy „átvészeljék” a válság 
legnehezebb szakaszát. A nagy tőkeerő révén más, kisebb tőkék és tő-
kések rovására, azok bekebelezésével saját erejüket növelték.  

Jelentős szerepet játszott ismét a gyár tulajdonosainak és a kor-
mányzati köröknek immár hagyományosan jó kapcsolata, összefor-
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rottsága. Ezt tények bizonyítják az adómérséklések, az adóelengedés 
vagy más koncessziók. Ez a tényező is hozzájárult ahhoz, hogy a gyár 
viszonylag nagy megrázkódtatások nélkül, törzs gárdáját állandóan fog-
lalkoztatva tudta átvészelni a válságot. 

A válság kihatásainak mérséklésében szerepet játszó harmadik 
tényleges tényező az akkori körülmények között kétségtelenül az igen 
ügyes iparfejlesztési és kereskedelmi politika volt. A gyár rugalmas 
profilú „vegyeskereskedéssé” változtatása segítette a válság átvészelé-
sét, mert mindig azt tudtak gyártani, aminek eladására lehetőség volt. 
A rendkívül széles és rugalmas gyártási struktúra kialakítására való 
törekvés, amely az 1920-as években kezdődött, a válság éveiben még 
inkább megerősödött. 

Ide tartozó tényezőként kell megemlíteni a gyár vertikális termelé-
si felépítettségét, kombinát jellegét, ami szintén elősegítette a termelés 
rugalmasságát – anyagellátási problémák csökkentését – így ez is hoz-
zájárult a válság hatásainak csökkentéséhez. 
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