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Gyárak, gyárosok, sikertörténetek
a Maros partján

„A múltat nem lehet tőlünk elvenni, de 
az csak akkor a miénk, hogyha ismerjük.” (Nemeskürty István)

Arad iparos-város – hirdeti büszkén címével egy 1929-ben napvilágot látott könyv, amely-
ben több iparos szólalt meg. Eszméket, célokat tűztek ki, amelyekért, úgy érezték, érdemes 
dolgozni, mert ezek a város és lakóinak előrehaladását biztosítják. Céljaikat a XIX. század 
második felében megjelent nagyipar eredményeire alapozták. Bátran kijelenthető, hogy 
az 1867-es kiegyezés után egyre erősödő ipar Aradot az Osztrák–Magyar Monarchia je-
lentős ipari központjává tette. Iparának alapját a lakosság mintegy 75%-át kitevő magyar-
ság, a 10%-os német lakosság és a szintén jelentős számú helyi zsidóság biztosította.1 A 
Neuman testvérek szesz- és élesztőgyára, valamint gőzmalma az 1851-es alapítás óta a 
környék legjelentősebb üzemének számított. A Lengyel-bútorgyár termékei: garnitúrák, 
egyedi darabok az iparművészet remekei, annyi év múltán is értékesek. Híres gyáraink 
közé tartozik a Weitzer János alapította vagongyár és a MARTA-automobilgyár is, de a sor 
még folytatható, hiszen az 1900-as népszámláláskor a városban 14 gyárat jegyeztek fel.2 Az 
sem elhanyagolható tény, hogy a gyáralapítók szakmai tudásuk mellett emberbaráti cse-
lekedeteikkel is a haladást szolgálták, amiért joggal remélhették, hogy városuk nem fogja 
őket elfelejteni. Sajnos az aradi gyáriparosok sikereit mára már a feledés homálya borítja. 
Egykori virágzó vállalkozásaikra: a Neumanok szesz- és élesztőgyárára, a Weitzer-vagon-
gyárra, s a szomszédságában álló MARTA-automobilgyárra csak romos épületek emlékez-
tetnek. Ezért fontosnak éreztem néhány kiragadott példa segítségével emlékezni városom, 
Arad iparos múltjának fényére és azokra a kiváló gyáriparos egyéniségekre, akik tudásukat, 
vagyonukat és egész életüket a közjó szolgálatába állították.

A Lengyel-bútorgyár története Lengyel Lajos szegedi asztalosmester 1847-ben alapított 
műhelyével vette kezdetét, amelyet fia, Lőrinc nagy szaktudással és szorgalommal üzem-
mé fejlesztett.

Halála után az üzem vezetését özvegye vette át, aki 3 gyermekét a szakmában taníttatta. 
Az aradi cég alapját az egyik fiú, Lengyel M. Lőrinc vetette meg és fejlesztette.3 Az idők 
folyamán nagy sikereket ért el. Megkapta a budai várpalota berendezési munkálatait, majd 
a londoni Kennington Múzeum rendelt tőle berendezéseket. Vevőinek köre már a háború 
előtt túlterjedt az ország határain. Különösen sok kliense volt a Regátból.

A technikai munkálatokat modern alapon berendezett gépüzemű telep végezte, elárusí-
tó telepén pedig a bútoripar magas színvonalú, a külföldi igényeknek is elsőrendűen meg-
felelő termékeket kínált. A cég Bukarestben is tartott fenn fiókot, amelyet a cégtulajdonos, 
Lengyel M. Lőrinc fia, Lengyel László vezetett.

A budavári palota mellett a Lengyelek bútorozták be többek között József főherceg és 
Károly Gyula gróf lakosztályát, Hunyadi Károly gróf soborsini kastélyát, a sinaiai Foi-
sor-kastélyt és egy sor román bojár villáját. Lászlót meghívták Sinaiára, ahol Károly király 

1 Makai József: Az erdélyi magyar ipar múltideje. Erdélyi Napló 2015. ápr. 18.
2 Ujj János: Arad történelmi városkalauz. Alma Mater Alapítvány, Arad, 2012.
3 Bakács Miksa–Némedy Gábor (szerk.): Arad iparos-város. Iparos Otthon Egyesület, Arad, 1929. 192.
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személyesen adta át neki a 
Román Koronarendet és a 
Peles-érmet.4

Lászlóval kapcsolatban 
meg kell jegyezni, hogy bu-
dapesti, bécsi, müncheni és 
kölni tanulmányait befe-
jezve, elődei példáját követ-
ve ugyanolyan rátermett-
séggel vezette a fiók ügyeit, 
mint édesapja a főtelepét.

A Neumanok népes fa-
míliáját nehéz pontosan 
bemutatni, de az tény, hogy 
e nagy család tagjai már 
gyerekkorukban megta-
nultak a közért fáradozni. 
Nevük Aradon mindmáig 

fogalom. Egy 1916-ban megjelent kézikönyv a Neuman testvérek gyártelepe címszó alatt a 
következő neveket sorolja fel: Neuman Adolf, Neuman Alfréd és Végvári Neuman Károly.5

A család első képviselői a Felvidékről kerültek Arad környékére az 1840-es évek második 
felében. Őseik zsidó vándorkereskedők voltak, tollkereskedéssel foglalkoztak. Ede, Alfréd, 
majd Dániel az 1848-as forradalom és szabadságharc leverése utáni önkényuralom idején 
felismerték, hogy a házalás veszélyekkel jár, és ez a felismerés egy egészen szerényen induló 
kis vállalkozást eredményezett. 1851-ben a 3 fiatalember a város szélén egy kis szeszfőzdét 
nyitott.

Nevük akkor vált ismertté, amikor a szeszfőzdét gyárrá fejlesztették. Kezdetben a gyár 
napi termelése 10–15 hl volt, s a finomított szesz óriási keresletnek örvendett. A jó üzleti 

4 Puskel Péter: Fába épített álmok. Nyugati Jelen 2009. máj. 11.
5 Puskel Péter: Arad marad. Helytörténeti és dokumentumriportok. Alma Mater Alapítvány, Arad, 1997. 113.

A Lengyel-bútorgyár a XIX–XX. század fordulóján

A Neuman-gyár a XIX. század végén
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lehetőséget felismerve, 1862-ben a testvérek kibővítették a gyárat, majd hozzáépítették a 
gőzmalmot.6 1867-ben a gyár porig leégett, ám az 5 testvér a régi helyén a korábbinál is 
nagyobb, korszerűbb gyárat emelt. 

A kiegyezést követő években termékeik és szolgáltatásaik jobbak és olcsóbbak lettek, fel-
vevő piacuk bővült, így pár év leforgása alatt birodalmuk a legnagyobb ilyen jellegű élelmi-
szeripari vállalkozás lett az egész Monarchiában.

1882-ben azonban újabb tűzvész pusztított a gyárban, de 2 év múlva már ismét termelni 
tudott. A rengeteg szeszt Európa számos államába szállították, s a termékek több nemzet-
közi kiállításon is díjat nyertek.

Később élesztőgyárral bővítették a Neuman-birodalmat.7 A gyártelep híre eljutott Fe-
renc József császárhoz is, aki 1884-ben látogatást tett az aradi ipartelepen, és a hírek szerint 
nagyon elégedett volt a látottakkal. Puskel Péter aradi helytörténész Arad redivivus című 
kötetében egy érdekes történetet is elmesél a látogatással kapcsolatban. „Valóban sor került 
az uralkodói vizitre, melynek befejeztével a császár és király elégedettségét egy tömör »sehr 
schön«-nel (nagyon szép) juttatta kifejezésre. Mire a kíséretében levő egyik Neuman úgy vá-
laszolt: úgy hallom, Ön is jól végzi a dolgát.” Valószínű, hogy ennek az uralkodói látogatás-
nak köszönhető az aradi Neumanoknak adományozott „Végvári” nemesi előnév. 1913-ban 
a bárói rangot is megkapták, közben Dániel elnyerte az „udvari tanácsos” titulust. 

A gyár termékeit sikerült Európában, sőt, más kontinenseken is megismertetni. A bécsi, 
trieszti, hamburgi és londoni nemzetközi kiállítások díjai után a keleti és észak-afrikai 
piacot is meghódították Törökországtól Egyiptomig.8

A XX. század elején a Neuman testvérek gyára, a malom és a hízlalda közel 1000 munka-
helyet biztosított. 1909-ben egy újabb vállalkozást is beindítottak: a Hungária Arad Pamut-
gyár Rt. nevű textilüzemet.9 A gépeket az angol Norton-cégtől vásárolták.

A gyárat az I. világháború okozta gazdasági nehézségek, sőt, Trianon sem rendítették 
meg. Bár nem tagadták meg anyanyelvüket és kultúrájukat, a Neumanok együttműködtek 
a gazdasági életben mind nagyobb szerephez jutó románsággal. A korábban Bécsben mű-
ködő részleget Bukarestbe költöztették. 1922-ben a szesz- és élesztőgyár, valamint a gőzma-
lom részvénytársasággá alakult, ami hozzájárult a termékek gyarapításához. A ’30-as évek 
közepén már 800 kg élesztő 36 vagon őrlemény és 300 hl szesz volt a napi teljesítmény.10 A 
Hungária-textilüzem neve ITA lett.

A hitlerizmus előretörésének idején az akkor legidősebb Károly az Egyesült Államok-
ba emigrált, így az örökség öccsének, Alfrédnak gyermekeire, Edére, Ferencre és Máriára 
szállt. Máriát nem vonzották a gazdasági ügyek, Ede a ’30-as évek derekán Angliába te-
lepült át, így a 2 gyár vezetése Feri báróra maradt, aki ezt a feladatot kiválóan látta el. A 
textilszakmát Angliában sajátította el, a gyakorlatot pedig a gyárban, úgy, hogy a legjobb 
munkások keze alatt dolgozott. Amint átvette a gyár vezetését, új módszerek bevezetésével 
és magasan képzett szakemberek alkalmazásával tette hatékonyabbá a termelést. A mun-
kások jól kerestek, nem számított ritkaságnak az évi 13., 14. fizetés sem. „Ne lopj, hanem 
kérj!” volt Feri báró egyik kedvenc jelszava.

A Neumanokról tudni, hogy nagyon sokat jótékonykodtak. 1885-ben alapítványt hoz-
tak létre az árvák anyagi támogatásáért. 1892-ben a szeszgyár közelében iskolát és óvodát 

6 Puskel Péter: Aradi sikertörténetek. Concord Media Jelen, Arad, 2010. 64.
7 Puskel Péter: Aradi sikertörténetek, i. m. 65.
8 Puskel Péter: Aradi sikertörténetek, i. m. 66.
9 Puskel Péter: Aradi sikertörténetek, i. m. 69.
10 Puskel Péter: Arad marad, i. m. 114.



  70  

építtettek. Dolgozóik gyermekeinek nemcsak alapfokú oktatását, de egyetemi képzését is 
támogatták. Anyagilag támogatták az 1913-ban felépített impozáns Aradi Kultúrpalotát. 
1904-ben a zsidó fiúiskola, 1912-ben a gyermekkórház javára adakoztak. 1919-ben, amikor 
az aradi magyarság saját gimnáziumi épület nélkül maradt, jelentős összeggel támogatták 
a katolikus gimnázium (ma Csiky Gergely Főgimnázium) felépítését. Feri báró, aki dolgo-
zói számára később lakásokat építtetett, a gyermekeik számára bölcsődét alapított.11

Bátor kiállásával nagyon sok embert sikerült megmentenie a front-, illetve a munkaszol-
gálattól. A zsidók deportálását anyagi eszközökkel sikerült megakadályoznia. 

1945-ben sportegyesületet alapított, 1946-ban felépíttette a stadiont. 1948-ban a gyárat, 
a gyönyörű Neuman-palotát és a stadiont is államosították. Tulajdonosának megtiltották, 
hogy belépjen azokba a létesítményekbe, amelyeket ősei hoztak létre és fejlesztettek nem-
zetközi hírű iparvállalatokká. Bizalmi emberei szerint letartóztatása is küszöbön volt már. 
Ennek a hírnek ismeretében a végsőkig kitartó Neuman Ferenc külföldre szökött.12

A Neuman család tagjaira tökéletesen illenek azok a sorok, amelyeket már 1928-ban az 
Aradi Iparos Otthon alapkőletételének alkalmával dr. Gabos Jenő így fogalmazott: „Látod, 
késői ember, ilyen volt elődöd! Jó volt, nemesen érzett és boldog volt, hogy embertársain 
segíthetett.” 13

A Weitzer János Gép-, Vagongyár és Vasöntőde Rt. osztrák alapítójáról az előbbi csa-
ládhoz hasonlóan sok jót el lehet mondani. Weitzer János, alias Johann Weitzer, noha csak 

„fogadott fia” volt Aradnak, nagyon sokat tett a városért. 1890-ben Salacz Gyula polgármes-
ter és Boros Béni vasútépítő mérnök rábeszélésének engedve döntött az aradi fiókvállalat 
megnyitása mellett.

Az aradi Weitzer János Gép-, Vagongyár és Vasöntőde Rt.-ként bejegyzett gyár gyorsan 
fejlődött, és 1737 munkásával a korabeli nagyvállalatok közé tartozott. Elsősorban vasúti 
kocsik gyártására szakosodott. Itt készültek a hegyaljai villamosvasút személy- és áruszállí-
tásra szolgáló vagonjai is. Ezek közül egyet felújítottak és közkívánatra a nyáron elindították 
a hegyaljai borpincék felé. Igaz, a közkedvelt közlekedési eszköz, az aradikumnak számító 

„zöld nyíl” most szürke, de ez semmit sem von le a nosztalgiázni vágyó utasok kedvéből.
A gyáriparos sokszor lejött Aradra, és egyszer úgy döntött, hogy kéri a magyar állam-

polgárságot. Döntéséről Bécsben nem tudták lebeszélni, büszkén hangoztatta: „Ich bin ein 
arader”14 (Én aradi vagyok). Az állampolgári esküt 1893-ban a városháza dísztermében tet-
te le. Baráti körben gyakran mondogatta, hogy a város emlékezni fog rá, de csak halála 
után derült fény arra, hogy hatalmas vagyonából 4 millió koronát hagyott egy „nevét örök 
időkre viselő alapítvány céljaira”. Az alapítvány kamatai a szegény aradi polgárok gyerme-
kei számára biztosítottak ösztöndíjat és az ipariskolai oktatást segítő intézetek megterem-
tését támogatták.

A Magyar Automobil Részvénytársaság (MARTA) története szintén sikertörténet: az 
aradi autógyártás sikertörténete.

1908 novemberében tartották a gyár alakuló ülését, amelyet Magyar Automobil Rész-
vénytársaság Westinghouse Rendszer néven jegyeztek be. A gyártelep építésére a Weitzer 
János Gép-, Vagongyár és Vasöntőde szomszédságában lévő telket jelölték ki és igen gyor-
san tető alá hozták. 

11 Puskel Péter: Aradi sikertörténetek, i. m. 74.
12 Puskel Péter: Emléklapok a régi Aradról. 1885–1945. Concord Media, Arad, 2005.
13 Bakács Miksa–Némedy Gábor i. m. 2, 150.
14 Puskel Péter: A város nem fog engem elfelejteni. Nyugati Jelen 2013. jan. 21.
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Az 1908-as év, amikor a Ford Motor Company detroiti üzemében elkészült a makói szü-
letésű Galamb József T-modellje, Arad elsőbbségét is jelezte az iparágban. Itt hozták létre 
az első autóbusz vállalatot is. Az új buszok karosszériáját már a MARTA-ban szerelték 
össze. A különböző emeletes vagy emelet nélküli buszokon kívül teherkocsikat és moz-
donymotorokat is gyártottak.

1910-ben elkezdődött a gépkocsik gyártása. 1912-ig mintegy 150 gépkocsit gyártottak, 
amikor a Westinghouse csődbe ment.15 Az Austro-Daimler osztrák cég vette át a MAR-
TA-t. Ekkor új gépkocsimodelleket kezdett gyártani, amelyeket főleg taxinak használtak. 
MARTA-taxikból londoni megrendelésre a brit főváros utcáira is került.

A gyár folyton bővítette termékeit. Az I. világháborút megelőző években emeletes om-
nibuszokat, 10–18 üléses postaautókat, 1, 3 és 5 tonnás teherautókat gyártott.16 Emellett a 
gyárban dolgozó, kiválóan képzett műszakiak bármilyen kocsi javítását elvállalták. Érde-
kes történet, hogy 1913-ban egy neves magyar repülős, Dobos István gépe a repülőbemu-
tató előtt meghibásodott. A gyárban a gépet egyetlen nap alatt megjavították, így Dobos 
István másnap a Csálai-erdőben sikeres bemutatót tarthatott.

Az I. világháború küszöbén a MARTA a 3 legnagyobb aradi gyár közé tartozott. Kima-
gasló szakemberei között meg kell említeni Haltemberg Samu gyárigazgatót, akinek közre-
működésével indult be 1913-ban 250 MARTA-autóval Budapest taxiforgalma; Böszörményi 
Jenőt, aki 2 évvel Rudolf Diesel után, 1894-ben megtervezte az első továbbfejlesztett ma-
gyar dízelmotort és Fejes Jenőt, a róla elnevezett lemezmotor feltalálóját.

A háborút követően a román városvezetés igyekezett felszámolni az osztrák–magyar 
koncessziót. A túlélést a karosszéria-gyártásban már korábban is közreműködő Weitzer 
Gép- és Vagongyár jelentette. 1921-ben a MARTA fuzionált az ASTRA Rt. nevet felvevő 
vagongyárral.

Az egykor virágzó aradi gyárakból ma már csak megviselt állapotban lévő épületek ma-
radtak. Emléktábla nem hirdeti jelentőségüket, és félő, ha ezeket lebontják, eltűnnek Arad 
térképéről az egykori híres ipari létesítmények. A helyi magyarok csak abban reményked-
hetnek, hogy akad vállalkozó, aki talán a Neumanok hatalmas épületegyüttesének egy ré-
szében ipartörténeti múzeumot alapít, amely emléket állít az egykor virágzó aradi iparnak 
és a közjó érdekében munkálkodó szakma- és emberszerető elődöknek.

(Az aradi Csiky Gergely Főgimnázium tanulójának munkája, felkészítő tanár: Olasz 
Angéla.)

Biró Endre

15 Magyar Automobil Részvénytársaság, Arad, Wikipedia
16 Puskel Péter: Aradi sikertörténetek, i. m. 43.


