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„MIKOR ÜT HÁT ITTEN AZ IPARFEJLESZTÉS ÓRÁJA”?  
AZ ÚJPESTI WOLFNER-GYÁR ELSŐ KORSZAKA

A címbeli idézet a Széchenyi István eszmevilágáról szóló tanulmánykötetben jelent meg 
Gaal Jenő akadémikus, műegyetemi professzor tollából,1 és kitűnően illik arra az évszázad-
ra, amelynek történéseiről szól most kezdődő cikksorozatunk. 

A magyar bőriparban kimagasló szerepet betöltő Wolfner-gyárat alapító, majd azt három 
nemzedéken át működtető Wolfner család története akár iskolapéldája lehetne annak, ho-
gyan válhatott a reformkortól az államosításig terjedő időszakban egy szegény tímárlegény 
és családja dúsgazdag, tízezreknek munkát, megélhetést adó, megbecsült gyárossá, majd 
kisemmizett üldözötté. 

Akikről itt szó lesz: a gyáralapító Wolfner Gyula és Lajos nevű öccse, majd Lajos négy fia, 
később három unokája aktív szerepet vállalt az 1840 és 1948 közötti időszak magyar ipará-
nak és gazdaságának fejlődésében. 

Elöljáróban kiemelésre érdemes a családtagokra jellemző tulajdonság: zsidó származá-
sukat nemhogy nem tagadták meg, hanem büszkén vállalták, és a hitüket akkor sem ta-
gadták meg, amikor abból előnyük származhatott volna. Mondhatni, az első két generáció 
szerencsés időszakban élt, de az alapítók unokáinak nemzedéke már sokat szenvedett zsidó 
mivolta miatt. 

1841-ben azonban, amikor Wolfner Gyula megalapította kézműves kisüzemét, belátha-
tatlan messzeségben volt a nácizmus, és a reformkorban a tehetséges, szorgalmas zsidó em-
berek előtt nagy lehetőségek nyíltak a kereskedelmi és ipari tevékenység terén. A kedvező 
feltételek kialakulását nagyban segítette több 1840. évi törvény, majd a kiegyezés évének 
egyik nagy vívmánya, az 1867. évi XVII. törvénycikk elfogadása. Az Eötvös József, Deák Fe-
renc, Trefort Ágoston nevével fémjelzett ún. emancipációs törvény a Magyarország területén 
élő zsidókat izraelita vallású magyar állampolgárként ismerte el.

Az emancipációs törvényt a történészek egyfajta társadalmi szerződésnek tekintik. A ne-
mesi osztály támogatásával az izraeliták egyrészt lehetőséget kaptak arra, hogy tettrekészsé-
gükkel fellendítsék az ország ipari és kereskedelmi tevékenységét, a másik oldalról viszont 
növelték az asszimilációjuk által a magukat magyar anyanyelvűnek valló, Magyarországért 
őszintén rajongó hazafiak számát. 

Az izraeliták nyelvtudásuk és nemzetközi kapcsolatrendszerük révén az egész Monar-
chiának komoly hasznot hajtottak az iparosítás, az urbanizáció és a kereskedelem terén. 

* Egyetemi docens, tudományos újságíró.
1 Gaal Jenő: Gróf Széchenyi István nemzetgazdasági alapeszméi. In: Széchenyi eszmevilága, 3. köt. Frank-

lin, Budapest, 1923, p. 58–86.
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Tegyük hozzá, hogy a magyar nemesi osztálynak sem hajlandósága, sem hozzáértése, sem 
mobilizálható tőkéje nem volt mindehhez, és ne felejtsük el azt sem, hogy az arisztokraták 
és a dzsentrik megvetéssel tekintettek az ipari és kereskedelmi tevékenységre 2 – ezt a rést 
töltötték be a törekvő, munkaszerető, jól képzett zsidó polgárok.

Ebbe a folyamatba illeszkedett be a Wolfner család által létrehozott és működtetett, száz-
egynéhány éven át prosperáló Wolfner-féle bőrgyár, amely nemcsak a gyárnak helyet adó 
Újpest, de az egész ország gazdasági életében meghatározó jelentőségű nagyvállalattá fejlő-
dött. A családtagok három generációjának hozzáértő irányítása alatt a kézműves munkára 
épülő egyéni cégből kialakult hatalmas gyár rendkívüli sikereket felmutató, nemzetközileg 
ismert és elismert üzleti vállalkozássá lépett elő.

Az alapítástól az államosításig a Wolfner család kezében lévő vállalkozás  koncepcionális 
irányításának egyik jelentős összetevője az a tudatos iparjogvédelmi tevékenység, melynek 
eredményeként közel 20 találmányra kértek szabadalmi oltalmat, és csaknem 60 védjegyet 
jegyeztettek be.

A gyár alapításának 100. évfordulója évében a következők jelentek meg a „A magyar 
gyáripar évkönyve és címtára 1941” című összeállításban: „Nemzedékek építő és konzer-
váló munkája mellett három tényező szabta meg az újpesti Wolfner-gyártelep fejlődésének 
útját: a hazai bőrszakma sok évszázados hagyományainak ápolása és folytatása; szoros egy-
beforrás Újpest község, később város sorsával és történetével; végül úttörő közreműködés 
a magyar ipar külkereskedelmi, utóbb világforgalmi hálózatának kiépítésében, melynek 
érdekszálai előbb a környező országok és a Levante, majd a tengerentúl messzi piacaihoz 
fűzték a hazai bőripart.”3

A bőrfeldolgozás és a tímárság ősi mesterségéről

„A bőr az emberiség legrégibb kultúrcikke és az első olyan termékek egyike, amit tudatos 
munkával állított elő. A nyersbőrt hasznos anyaggá alakító tímárság ilyenformán a legősibb 
kézműves iparágnak tekinthető.”4 A történelem előtti időkben az élelemszerzés mellett a 
nyersbőrök cserzése volt az ember egyik legfőbb tevékenysége.

Az állati bőröket az ember ősidők óta használja, a bőrfeldolgozás eredete a történelem 
előtti korokra nyúlik vissza. A hidegebb éghajlat alatt élő emberek a hideg ellen az állatok 
bundájával, bőrével védekeztek. Mivel a kikészítetlen, nedves bunda és bőr elrothad, a szá-
raz bőr pedig szaruneművé válva megkeményedik, az ősember rájött, hogy ennek úgy tudja 

2 Fejtő Ferenc: Magyarság, zsidóság. História. MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2000. (Histó-
ria könyvtár. Monográfiák, 14.), p. 97–98 és 126-127.

3 Pártos Gyula (szerk.): A magyar gyáripar évkönyve és címtára 1941. Stádium, Budapest, 1941, p. 246–
249. 

4 Tóth Béla (szerk.) A Budapesti Bőripari Vállalat és gyárainak története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1984, p. 23. 
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elejét venni, ha a bőrt bekeni az elejtett állat zsírjával, hájával. A kikészítés e legegyszerűbb 
módja még a 19. században is használatos volt egyes népcsoportoknál, majd később – lénye-
ges módosításokkal – a bőripar is alkalmazta a bőrkikészítés során.  

Az őskorra visszavezethető másik eljárás az antiszeptikus és konzerváló hatású füstölés, 
amely szintén elterjedt szerte a világban. A folyadékok eltartására és szállítására alkalmas 
kecskebőr tömlők vízhatlanná tételéhez pedig már évezredekkel ezelőtt használtak növényi 
cserzőanyagokat az ókori Egyiptomban és az ősi zsidóság körében.

Az ókori görögök és rómaiak szintén alkalmazták a növényi cserzőanyagokat a bőrök 
kikészítéséhez. Pompejiben például feltártak egy tímárműhelyt, amelyben cseres gödröket, 
tímáreszközöket találtak. A középkori Spanyolországba a mórok Keletről hoztak magukkal 
egy új cserzési eljárást. A finom barkájú, tömött kecskebőr cserzésével kiváló minőségű 
szattyán és kordován felsőbőröket5 állítottak elő. Magyarországra a török hódoltság alatt ju-
tott el e bőrfajták előállításának technikája, és akkor telepítették be a cserzéshez használatos 
növényfajtákat: a cserszömörcét (Rhus cotinus), a festőbuzért (Rubia tinctorum) és a török 
pirosítót (szíriai rutafű, Peganum harmala).6

A tímármesterségről szóló első magyar nyelvű szakkönyv szerzője, Klemp Gusztáv7 írja: 
az ősmagyarság fejlett szinten foglalkozott a nyersbőrök kikészítésével. „Őseink bevándor-
lásakor és a vezérek korában kétség kivül a magyarok közt voltak timárok, szűcsök, szij- és 
nyereggyártók, gombkötők stb.”8 Sajátos eljárásukkal, a timsós cserzéssel ők állították elő 
a lovagláshoz és az öltözködéshez nélkülözhetetlen termékeket. A magyarok feltehetően 
ázsiai hazájukból hozták magukkal a cserzést és az ún. fehértímárságot. Ez utóbbi eljárással 
a fehértímárok finom, nyújtható fehérbőrt – magyar nevén irhabőrt – készítettek. Később 
ez a fajta bőr, illetve előállítási módszere Magyarországról jutott el Németországba és Fran-
ciaországba.9

Az Árpád-házi királyok alatt a bőrkikészítés, az irhagyártás és a szűcsmesterség jelen-
tőségét bizonyítja, hogy a magyar bőráruk külföldön is keresetté váltak. Amikor Nagy La-
jos 1376-ban szabályozta az erdélyi szászok céheit, azok között már szép számmal akad-
tak tímár-, nyereggyártó-, varga-, kesztyűs- és kalaposcéhek. Szádeczky Lajos több hazai 
gyűjteményben kutatott át mintegy 5000, a 14–19. században keletkezett céhlevelet, melyek 

5 A szattyánbőr szömörcével cserzett, élénk színűre festett, puha borjú-, juh- vagy kecskebőr. A kordován 
lábbeli készítésére alkalmas finom kecske- v. juhbőr. 

6 Tóth: i. m. (4), p. 26. és 34.
7 A műegyetemet végzett Klemp Gusztáv Németországban mélyítette el kémiai tanulmányait, majd haza-

térve aktív tevékenységet fejtett ki a felsőipariskola megszervezésében. 1882-ben lett az iskola szaktaná-
ra, 1907 és 1919 között igazgatója. Később anyagvizsgálattal foglalkozott, emellett a Bőripari Múzeumot 
vezette. A Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi 
ezredéves kiállítás eredménye 7. kötet bőripari fejezetét Riesz Tivadarral együtt szintén Klemp Gusztáv 
írta.

8 Telkes Simon: Bőripar. Az 1896-iki Ezredéves Országos Kiállítás általános katalógusa. XIV. csoport. 2. 
hiv. kiad. Kosmos Ny., Budapest, 1896, p. 3.

9 Klemp Gusztáv: Timárság. Lampel, Budapest, 1910, (Iparosok olvasótára, XVI. 1–2.), p. 5–8.
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között 176 tímár, cserzővarga és kordoványos céhet talált.10 A céhek működésének I. Ferenc 
és V. Ferdinánd általi szabályozása idején, 1815 és 1847 között 104 tímár, cserzővarga és 
kordoványos céhet vettek számba.11 

A 17. század má-
sodik felében, XIV. 
Lajos uralkodása 
alatt Franciaország 
pénzügyminisztere, 
Colbert azzal a fel-
adattal küldött Ma-
gyarországra egy 
tímárlegényt, hogy 
tanulja meg a ma-
gyar bőr készítését. 
1705-ben XIV. Lajos 
néhány tímárnak 11 
éves időtartamra ki-
zárólagos szabadal-
mat adott a magyar 
bőr készítésére.12 De 
la Lande „L ’art de 
l’Hongroyeur” című, 
Párizsban 1767-ben 
megjelent művében 
részletesen leírja az 
irhabőrkészítési el-
járást. A magyar bőr 
készítésének módja 
a Nagy Francia En-
ciklopédiába is be-
került: az egyolda-
las leírást követően 
három táblán mu-
tatják be az eljárást. 
[1. a)–d) ábra]13             

10 Telkes: i. m. (8), p. 4. 
11 Klemp: i. m. (9), p. 7.
12 Klemp: i. m. (9), p. 8.
13 Suite du recueil de planches, sur des sciences, des arts libéraux et les arts de méchaniques, avec leur 

explication. Vol. 7. 1769, p. 7–10.

1. a) ábra: A magyar bőrkészítés egyoldalas leírása a  
Nagy Francia Enciklopédiában
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1. b)–d) ábra: A magyar bőrkészítés szerszámkészletét bemutató táblák 
a Nagy Francia Enciklopédiából
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A magyarok által alkalmazott timsós eljárás előnye nemcsak a kész irhabőr jó tulajdon-
ságaiban, de abban is megmutatkozott, hogy a készítés időtartama mindössze 2-4 hét volt, 
szemben a középkori Európában alkalmazott, 2-4 évig tartó növényi cseres kikészítéssel.14

Rövid történeti visszatekintésünket itt lezárjuk, ugyanis a későbbi gyáralapító Wolfner 
Gyula ennek a tudásnak a birtokában, ezen a fejlettségi szinten kezdte a tímárságot gya-
korolni. A kézműves tevékenység helyére lépő nagyüzemi gyártásnak, a magyar bőripar 
későbbi nagyarányú fejlődésének legfontosabb jellemzőit a Wolfner-gyár történetével fog-
lalkozó fejezetekben említjük meg.   

Források a Wolfner-gyár és a Wolfner család történetének feldolgozásához

A magyar bőripar meghatározó szereplőjévé vált Wolfner-gyár történetéről önálló mono-
gráfia mindmáig nem jelent meg. A gyár múltját legelőször és legalaposabban dr. Tóth Béla 
vegyészmérnök dolgozta fel a gyár államosított utódüzemeiről, illetve a bőrgyártás tech-
nológiájáról szóló kötetben.15 Az újpesti bőripar történetéről, illetve a Wolfner-bőrgyárról 
több szerző írt cikkeket, kisebb tanulmányokat, amelyek némelyikéhez egynéhányan levél-
tári forrásokat is felhasználtak. 

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) a kezdetektől az 1948. évi álla-
mosításig jelentős mennyiségű iratanyagot őriz a gyárról, illetve a Wolfner család tagjairól. 
Az Országos Levéltárban fennmaradt, a Wolfner-gyárra vonatkozó levéltári források nagy 
része a következő jelzetek alatt található meg: Z (702-708, 1157, 1155, 1157-1169-1174) 
Wolfner Gyula és Társa Rt. és intézményei (1845–1949). A Wolfner Gyula és Társa Gumi-
gyára Rt. (1937–1948) iratait a Z 576 jelzet alatt kezelik. 

A Z 1174 jelzet alatt a Wolfner család 1800  és 1949 között keletkezett iratait tartják nyil-
ván. Az irategyüttes összetétele arról tanúskodik, hogy a família egyes tagjai úgyszólván min-
den levelet, feljegyzést megőriztek, így ezek bekerülhettek a levéltárba. Sajnálatos módon 
azonban más családtagok – mint például Wolfner Tivadar – írásos hagyatéka szinte teljes 
egészében hiányzik. A Z 1174 jelzet alatt 50 tételben, főleg dossziékba rendezve sorakoznak 
a családi iratok, melyek közül néhány az 1840-es években keletkezett, de túlnyomó többsé-
gük a harmadik generációhoz tartozó családtagokhoz köthető. A kutatást erősen megne-
hezíti az iratok rendezetlensége. Az elvileg a személyes levelezést tartalmazó dossziékban 
elő-előfordulnak a cég történetével összefüggő, rendkívüli jelentőségű dokumentumok. 

Budapest Főváros Levéltára (BFL) a cégbírósági, illetve a korábbi kereskedelmi és vál-
tótörvényszéki iratok mellett számos további dokumentumot (például több végrendeletet) 
őriz, főként a közjegyzői irodák által átadott iratanyagok között. Az újpesti Neogrády László 

14 Gáborján Alice: A magyar módra való bőrkikészítés problematikája. Néprajzi Értesítő, 44. évf. 1962, p. 
97–140.

15 Tóth Béla: A Wolfner Gyula és Társa Bőr-, Cipő- és Gépszíjgyár Rt. kialakulása és működése. In: A 
Budapesti Bőripari Vállalat és gyárainak története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984, p. 147–182. 
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Helytörténeti Gyűjteményben megtalálható néhány Wolfner-relikvia, például egy festmény 
a gyárról, egy anyagmintakönyv, egy fényképalbum stb. Tóth Béla egy helyen hivatkozik „A 
Wolfner-család története (1841–1948)” című, Székely Ernő által összeállított kéziratra, de 
sajnos, ennek nem sikerült a nyomára bukkanni.16

A felsoroltak mellett felbecsülhetetlen segítséget jelentenek az online elérhető források, 
kiemelten az Arcanum Digitális Adatbázisban feldolgozott folyóiratanyag. Néhány szemé-
lyes adatot viszont a nemzetközi genealógiai adatbázisokban sikerült megtalálni.

Úgy a gyár, mint a Wolfner család szerteágazó történetének részletesebb feltárásához 
hosszú évek kellenének, és a legfontosabb dokumentumok feldolgozása nyomán létrejövő 
szöveg mennyisége sokszorosan haladná meg egy többrészes folyóiratcikk terjedelmét. Bí-
zunk azonban abban, hogy a jelen folyóiratban napvilágra kerülő számtalan ipar- és család-
történeti érdekesség felkelti néhány kutató érdeklődését, akik kellő időt és energiát rászánva 
részletesen feldolgozzák majd a Wolfner-gyár és a tulajdonos család történetét.

Újpest alapítása 

Mint a bevezetőben említettük, a Wolfner-gyár története Újpesthez kötődik, ezért a telepü-
lés és a család neve örök időkre, elválaszthatatlanul egybeforrt.

A káposztásmegyeri pusztán az 1830-as években telepedtek le az első lakók, akik között 
tímárok is voltak. Őket részben a Duna, részben Pest, az akkori országos kereskedelmi köz-
pont közelsége vonzotta oda, ugyanis a vízigényes iparhoz a folyó vizét használták, az erős 
bűzzel járó bőrfeldolgozás viszont kellő távolságra volt a várostól. További fontos adalék, 
hogy a Károlyi-uradalom hatalmas állatállománya helyben biztosította a kikészítésre alkal-
mas bőröket. Káposztásmegyeren az első bőrfeldolgozó kisüzemet a zsidó Lővy testvérek 
alapították 1835-ben. Ők a Nyitra vármegyei Károlyi-uradalomból, Nagysurányból költöz-
tek ide, ahol a családjuk már korábban létesített egy bőrüzemet.17 

Újpest alapítójaként Károlyi István grófot (1797–1881), a reformkorszak egyik kimagasló 
alakját tiszteljük, aki korán felismerte az ipari fejlődés és a kapcsolódó munkahelyteremtés 
fontosságát, és ezt tevőlegesen elő is segítette. E törekvéseibe illeszkedett bele egy új telepü-
lés létrehozatala a fóti Károlyi-uradalomhoz tartozó káposztásmegyeri pusztán, ezért erre a 
célra felparcelláztatta a tulajdonában lévő területet. 

Károlyi gróf 1840-ben adta ki az Újpest alapítóleveleként ismertté vált okiratot, amely az 
általa kijelölt területen lehetővé tette ipari üzemek telepítését, mesterségek űzését, a keres-
kedési tevékenység folytatását, továbbá a település jövőjére nézve rendkívül fontos szabad 
vallásgyakorlást. Bérleti díj fejében házhelyet és építési engedélyt adott a betelepülőknek 

16 Wolfner Gyula és a bőrgyára. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1989. Műszaki és 
Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest, 1988, p. 105–106.

17 Sipos András: Bevezetés. In: Dokumentumok Újpest történetéhez 1840-1949. BFL, Budapest, 2001, p. 
19–58. (Budapest történetének forrásai. Kerületek, városrészek: Újpest).
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a káposztásmegyeri pusztán kialakított telkeken. Az első években Uj-Megyernek nevezett 
község alakuló közgyűlését 1840. április 3-án tartották meg. Az Uj-Megyer nevet azon-
ban nem sokáig használták, a település alig néhány évvel később, 1844 januárjában kelt 
protocollumában már az „Ujpest” megnevezés olvasható.18 

A Wolfnerek első generációja 

A 19. század elején a csehországi Netraschitz-ban (ma Nedražice) élt Joseph – más  forrá-
sok szerint Nathan19 Wolfner és felesége, Rosa Günsberg. A házaspárnak négy fia és három 
leánya született. A három idősebb fiú, Náthán (Nephthaly), Zsigmond (Sigmund) és Gyula 
(Juda, majd Julius) valamikor az 1830-as évek derekán települt át Magyarországra, majd 
néhány évvel később a legfiatalabb fiú, Lajos (Ludwig) is követte fivéreit.

Tóth Béla szerint Julius Wolfner 1840-ben, az első tímártelepesek között tette székhelyét a 
későbbi Újpestre. Tevékenységét a gyapjúmosással kezdte, majd a bőrcserzésre is kiterjesz-
tette azon a helyen, ahol később a gyár Váci úti bejáratát alakították ki.20 A település lakóival 
1840-ben megkötött bérleti szerződésekben Wolfnerék neve azonban még nem szerepel,21 
a levéltárban fennmaradt cégtörténetben pedig ez olvasható: „Teljesen hitelesen megállapít-
ható, hogy a Wolfner család 1841-ben telepedett le Ujpesten – az 50. évfordulót Ujpest város 
ünnepélyesen megülte.”22  – Az egykori források alapján bizonyítottnak tekinthető, hogy a 
fivérek 1841-ben költöztek Újpestre. 

Az Országos Levéltárban a Wolfner család iratai között található egy dátum nélküli, gép-
írással készült, 150-nél több nevet tartalmazó lista, melynek címe: „Az 1850. évi újpesti la-
kosok adó alá tartozó vagyonainak összeírása”. A jegyzékben a 21. sorszám alatt szerepelnek 
a Wolfner testvérek, akiknek akkor már házbirtokuk, két szolgájuk, három szolgálójuk és 
két lovuk volt.23

A források alapján az elsőszülött Náthán 1806-tól 1877-ig élt, felesége, Rosa Wittelshofer 
négy gyermeket hozott világra.24 Az 1812-es születésű Zsigmond, az S. Wolfner-féle fa-

18 Sipos: i. m. (17).
19 Az Osztrák Nemzeti Könyvtár által publikált életrajzi bibliográfiában az apa keresztneve Joseph. Forrás: 

https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_w/Wolfner-Ujpest_Lajos_1824_1912.xml. Gudenus János gene-
alógiája az apa nevét Wolfner N.-ként (IV. kötet 308. p.), a JewishGen adatbázis Nathan Wolfnerként 
adja meg.

20 Tóth: i. m. (15), p. 46.
21 Újmegyer gyarmat 1840. évi összeírása. Fót, 1840. április 15. In: Dokumentumok Újpest történetéhez, i. 

m. (17), p. 71–74.
22 HU-MNL-OL-Z 707-A-1. Wolfner Gyula és Társa Rt. 1. A cég működésére vonatkozó okmányok, telep-

engedélyek, iparengedélyek, iparigazolványok (1845-1947) Cégtörténeti okmánytár. 1. csomó 1. dosszié.
23 HU-MNL-OL-Z 707-A-1. Wolfner Gyula és Társa Rt. Cégtörténeti okmánytár. 1. csomó 1. dosszié. Az 

1850. évi újpesti lakosok adó alá tartozó vagyonainak összeírása.
24 JewishGen.org: Wolfner Josef 1847-ben, Theresa 1851-ben, Anna 1853-ban, Eugen 1857-ben Pest-Pilis-

Solt-Kiskun megyében, Pesten született. Sorsukról nem sikerült adatokra találni.
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kereskedő cég tulajdonosa Pfeifer Annát (Nanett-tet) vette feleségül. Zsigmond 1881-ben 
hunyt el. Regina 1817-ben, Terezia néhány évvel később született, Reginának hat, Tereziának 
két gyermeke lett, mindketten Berger családnevű férfival kötöttek házasságot. Egy további 
leánytestvérük, Ernestine (asszonyneve Friedman) a genealógiai adatbázisokban nem sze-
repel. Az ő neve egyetlen forrásban, az 1865. évi (alább idézett) gyászjelentésben olvasha-
tó, a későbbi családi értesítésekről azonban hiányzik – ebből arra következtethetünk, hogy 
Ernestine a testvéreinél korábban hunyt el. Nincs adatunk arról, hogy Zsigmondnak, Gyu-
lának és Ernestine-nek születtek volna gyermekei. 

Wolfner Gyuláról több szerző azt írja, hogy agglegényként élte le az életét. Az Országos 
Levéltárban őrzött családi iratok között azonban szerepel a házasságkötéséről szóló értesítés, 
amely szerint Julius Wolfner pesti lakos 1851. október 27-én vette feleségül Németország-
ban a 19 éves Caroline Oppenheimet. A levéltárban megtalálható a 14 évvel később, 1865. 
január 7-én keltezett gyászjelentés Caroline Wolfner elhunytáról. Az értesítésen a gyászoló 
családtagok között Gyula három fivérének és három húgának a neve olvasható: Nathan, 
Sigmund és Ludwig Wolfner, Ernestine Friedman, Regine Berger és Therese Berger.25

Lajos – aki tudomásunk szerint a család legfiatalabb tagja – 1824-ben született, testvé-
reihez hasonlóan Netraschitz-ban. Lajos életében az 1855. év kétszeres változást hozott: 
nemcsak a bátyja vette maga mellé tulajdonostársként a cégbe, de abban az évben meg is 
házasodott. A rokonságból választott feleséget: annak a Beimel Jakabnak a húgát, Karolinát 
vette el, aki fiatal korában Gyulával együtt kezdett nagybátyjuknál dolgozni. Lajosnak és 
Karolinának hét gyermeke született: József, Nándor, Ilona, Sándor, Tivadar, Gyula és Ignác.26 
Valamennyi gyermek Újpesten született, hatan ott nőttek fel. 

Az akkori társadalmi rendszerben a nők még nem juthattak önálló szerephez, házasság-
kötéseik azonban jelentékenyen befolyásolhatták a családi üzletet. A Wolfner családtagokra 
is jellemző, hogy előnyös házasságaik révén bővültek üzleti lehetőségeik, és tovább nőtt 
társadalmi mozgásterük.   

Lajos egyetlen leánya, Ilona Sámuel Lázárhoz ment feleségül, aki kezdő ügyvédként né-
hány éven át a Wolfner-gyárat is képviselte, majd később országgyűlési képviselő lett, és 
elnyerte az udvari tanácsos címet. A házaspárnak egy fia és egy lánya született. 

Ha valaki kizárólag a gyár történetét tekinti át, annak is a szemébe ötlik, hogy a család-
tagok között milyen mélyreható, egymást segítő kapcsolatrendszer alakult ki. Az alapító 
Wolfner Gyula nevét csak az államosítás törölte el; Lajos, a fiai, majd az unokái nem változ-
tatták meg az 1855-ben választott cégnevet, még a nyolc évtizeddel később alapított rész-
vénytársaságban is a Wolfner Gyula és Társa nevet vitték tovább. 

25 HU-MNL-OL-Z 1174-E-26. Wolfner Gyula levelezése 1844–1907.
26 Kempelen Béla: Magyarországi zsidó és zsidó eredetű családok 2. Szerző, Budapest, 1938,  p. 19–21. 

Ignácot Kempelen a hetedik, Gudenus a harmadik gyermekként tünteti fel. Vö. Gudenus János: A ma-
gyarországi főnemesség XX. századi genealógiája, IV. kötet. Heraldika Kiadó, Budapest, 1998, p. 308.
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A Wolfner testvérek közötti összetartásról csak két adalékot említünk. Gyula és Lajos 
bátyja, a fakereskedéssel foglalkozó Zsigmond valamilyen oknál fogva 1879-ben „összes 
vagyonbeli értékeit kézi zálogba” adta. Nem kis összegről, közel 180 ezer forintról volt szó, 
amelyért két öccsének cége állt jót.27   

Lajos harmadik fiának, Sándornak az élete nem alakult a legszerencsésebben. Ő volt az 
egyetlen fiú, aki félbehagyta tanulmányait. A családi iratokból kiderül, hogy később gond-
nokság alá helyezték, de ennek okát nem ismerjük. Egy újsághír arról tudósít, hogy eljegy-
zett egy leányt, házasságra mégsem léptek. Sándor eleinte vidéken gazdálkodott, később 
tisztviselőként a fővárosban dolgozott, de lényegében a testvérei által fizetett havi apanázs-
ból élt, holott az apja még életében kiadta neki tekintélyes összeget jelentő örökrészét.28 A 
63 éves korában, 1926-ban elhunyt Wolfner Sándor nem játszott szerepet a gyár életében.

A Wolfner-gyár története dióhéjban 1840-tól 1948-ig  

A cég története Wolfner Gyula egyéni vállalkozásától az öccsével 1855-ben alapított társas 
cégen, majd az 1937. évi részvénytársasággá alakuláson át az 1948. évi államosításig ível. Eb-
ben a fejezetben röviden áttekintjük a Wolfner-gyár évszázados történetét, a későbbiekben 
azonban a fontosabb eseményekről részletesebben is szólunk. 

Amint a bevezetőben említettük, a későbbi Újpest területén a Csehországból idetelepült 
Julius Wolfner gyapjúmosással és -kereskedéssel foglalkozott, és egy kis tímárságot is léte-
sített. Julius, azaz Gyula rátermettsége, hozzáértése révén a kisüzem fokról fokra az ország 
legnagyobb bőrgyárává, egyben jelentős exportőrévé fejlődött. A Wolfner fivérek mind a 
kereskedés, mind a gyáralapítás szempontjából szerencsés korszakban érkeztek az ország-
ba; újpesti letelepedésük idején teremtődtek meg a  vállalkozások működését lehetővé tevő 
jogszabályi feltételek.

A korszak egyik fontos vívmányaként az 1839–1840. évi országgyűlés több alapvető je-
lentőségű, Magyarország polgári átalakulását segítő törvényt hagyott jóvá és fogadtatott el 
az uralkodóval. A Széchenyi István által szorgalmazott törvények közül a legjelentősebbek a 
kereskedők, a közkereseti társaságok, valamint a gyárak jogviszonyait szabályozó törvény-
cikkek, továbbá a váltó-, illetve a csődtörvények voltak. 

A Wolfner-gyár működése szempontjából kiemelten fontos a kereskedőkről szóló 1840. 
évi XVI. törvénycikk: „1. § Törvény előtt rendes kereskedőnek csak az tartatik, ki kereske-
dési czímét ... bejegyezteti és kereskedéséről rendes könyveket vezet.”29 

27 HU BFL - VII.184. - 1879 - 538 Wolfner Gyula és társa (1879).
28 HU-MNL-OL-Z 1174-M-39. Wolfner Sándor vagyonjogi rendelkezései, levelezése 1873–1929, továbbá 

HU-MNL-OL-Z 1174-J-36. Wolfner Lajos vagyonjogi rendelkezései, levelezése 1849–1912.
29 1840. évi XVI. törvénycikk a kereskedőkről: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=84000016.TV. 



54 Dr. Tószegi Zsuzsanna

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 

A gyárak jogviszonyait szabályozó 1840. évi XVII. törvénycikk pedig így kezdődik: „1. § 
A ki törvény szerint kereskedést kezdhet, szabadon gyárt is állithat fel...”30  A „közkeresetre 
összeálló társaságok jogviszonyairól” szóló 1840. évi XVIII. törvénycikk pedig a társas vál-
lalkozások működési feltételeit határozta meg.31

A Julius Wolfner egyéni cég 1855-ben alakult át J. Wolfner & Comp. társasággá, a tulajdo-
nos ekkor vette társként maga mellé testvéröccsét, Lajost, és ezzel megkezdődött a Wolfner 
Gyula és Társa cég története. A Wolfner-gyár több mint 80 éven át közkereseti társasági jogi 
formában32 működött, majd 1937-ben alakult át két részvénytársasággá.

A két Wolfner fivér tehetsége, szorgalma, kitartása indította el a siker útján az üzemet, 
amely a későbbiek során Lajos fiai, majd unokái révén méltó kezekbe került. A Wolfner-féle 
szattyánbőr már az 1850-es években kitűnő hírnévnek örvendett, akárcsak a kiváló minő-
ségű mosott gyapjú és a talpbőr.33

A Wolfner-fivérek a kezdetektől fogva igen élénk kereskedelmi tevékenységet folytattak 
bel- és külföldön egyaránt. Üzleti kapcsolataikat előbb Európa, majd más földrészek export-
piacaira is kiterjesztették. A sajtóban folyamatosan reklámozták a céget és tevékenységét; 
az 1870-es, 1880-as években a hirdetések még a mosatási árakat is tartalmazták (2. ábra).

A korabeli hazai és külföldi kiállításokon sorra mutatták be a termékeiket. Az 1862-ben 
Londonban rendezett gyűjteményes kiállításra gyapjút és juhbőröket küldtek,34 1867-ben 
a Párizsban rendezett világkiállításon gyapjútermékeikkel vettek részt.35 Az 1873. évi bécsi 
világkiállításon kitüntetést kaptak,36 az 1879-ben Székesfehérváron tartott országos ipar-, 
termény- és állatkiállításon aranyérmet nyertek.37 A Baross Gábor miniszter által kezdemé-
nyezett, 1890 szeptemberében az Iparcsarnokban megnyílt bőripari szaktárlaton nagy sikert 
arattak38 – és a sort hosszan folytathatnánk.  

30 1840. évi XVII. törvénycikk a gyárok jogviszonyairól: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid= 
84000017.TV (2022. december 2.).

31 1840. évi XVIII. törvénycikk a közkeresetre összeálló társaságok jogviszonyairól: https://net.jogtar.hu/
ezer-ev-torveny?docid=84000018.TV. 

32 A „közkereseti társaság” számos publikációban úgy szerepel, mintha a vállalkozás hivatalos nevének a 
része lett volna. A hivatalos források alapján viszont egyértelmű, hogy ez a kifejezés csak az 1840. évi 
XVIII. törvénycikk által meghatározott jogi formulára utal, nem szerepel a cég megnevezésében. 

33 Pártos: i. m. (3).
34 Londoni gyüjteményes kiállitás. Pesti Napló, 13. évf. 23. sz., 1862, p. 2.
35 A párisi kiállitásra. Gazdasági Lapok, 18. évf. 9. sz., 1866, p. 107.
36 A kitüntetett magyar kiállitók névsora. In: Bécsi Kiállitás – Képes Kiállitási Lapok. Rendkívüli melléklet 

a „Vasárnapi Ujság”-hoz. 1873. 7. sz., p. 54.
37 A székesfehérvári kiállításon kitüntetettek névsora. Ellenőr, 11. évf. 318. sz., 1879, p. 2. 
38 A „bőrtárlat”-ról kitűnő ágazati összefoglaló jelent meg Telkes Simon tollából. Telkes Simon: Bőriparunk 

s a bőrtárlat. Budapesti Szemle. 65. évf. 169. sz., 1891, p. 88–125.
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2. ábra: Két hirdetés: Székesfehérvár és Vidéke 1878 és Nemzet 1885

Azon kevés cég közé tartoztak, amelyek 1884-ban elsőként nyerték el a magyar állami cí-
mer használati jogát. Wolfner Nándor 1893-ban abban a megtiszteltetésben részesült, hogy 
beválasztották az ezredéves kiállítás egyik előkészítő szakbizottságába, Wolfner Tivadart 
pedig a bőripari zsűri tagjának kérték fel. Versenyen kívüli indulóként megkapták a millen-
niumi kiállítás állami aranyérmét. Egy évtizeddel később, az 1907-es pécsi országos iparki-
állításon a gyár termékeit díszoklevéllel és aranyéremmel jutalmazták, a turini (ma Torino) 
nemzetközi kiállításon grand prix kitüntetést nyertek. 1912-ben a Wolfner-gyárat tüntették 
ki az Országos Iparegyesület nagy aranyérmével.39 

„A Magyar Korona országainak gyáriparáról felvett 1898. évi adatgyűjteményben a vál-
lalat, mint a kir. honvédség egyetlen bőr-hadfelszerelési gyára szerepel.” A századfordulótól 

39 Az idei aranyérem nyertese. Magyar Ipar, 33. évf. 1912, p. 516–518.
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kezdve egyre nagyobb mennyiségű árut szállítottak külföldre. 1901-ben az angol hadveze-
téstől 2 millió korona értékű megrendelést kaptak. 40 

A családot nagy megtiszteltetés érte, amikor 1904-ben Wolfner Lajos és leszármazottai 
magyar nemesi rangot kaptak az uralkodótól. Akkorra a Wolfner-gyárat az ország legjelen-
tősebb ipartelepei  között és egyben a legnagyobb bőrgyárként tartották számon.

Az I. világháború előtt és alatt a magyar királyi hadsereg részére hatalmas mennyiségű 
szíjazatot és lábbelit szállítottak. A hadiszállítások anyagilag előnyösek voltak a Wolfnerek 
számára, ám a hatalmas bevétel mellett sokan felrótták nekik a hadsereggel kötött szerző-
dések által hosszú időkre garantált üzletet. A hivatalos válaszokban érvként mindannyiszor 
szerepelt a Wolfner-gyár által szavatolt kitűnő minőség és a folyamatos ellátás biztosítása. 
Az uralkodó  1918-ban Wolfner Tivadarnak és utódainak bárói rangra emelésével honorál-
ta a hadiipar terén kifejtett tevékenységet.

Bátran vágtak bele a fejlesztésekbe. Még az első világháború alatt kezdtek hozzá az akkor 
világviszonylatban új termék, a krómbőr előállításához, felépítették a cserzőanyagokat elő-
állító tanningyárat, néhány év múlva pedig már lakkbőrt is gyártottak. Az új termékekkel, 
a márkás boxbőrökkel és a finom borjúvelúr-bőrökkel sokmillió pengő értékű kivitelt értek 
el a nemes devizájú európai és tengerentúli piacokon.41  

Ahogy az egész országnak, úgy a Wolfner családnak is óriási kárt okozott az I. világhábo-
rú, a kommün, majd Trianon. A feldolgozható nyersanyagok és a fűtőanyag hiánya miatt a 
gyár leállásra kényszerült. 1919 tavaszán az akkor már bárói rangban lévő Tivadart letartóz-
tatták, az élete is veszélyben forgott. 

Wolfner Lajos öt felnőtt fia közül 1924 és 1932 között négyen elhunytak, egyedül Gyula 
érte meg a II. világháború idejét. Testvérbátyjai halála után Gyula a saját fiával és unokaöcs-
cseivel együtt irányította a hatalmas gyár működését. 

Korán felismerték a műszaki fejlesztés fontosságát: az új módszerek kifejlesztése érdeké-
ben alkalmaztak mérnököket, technikusokokat. A gyár laboratóriumában – mai fogalma-
ink szerint – minőségellenőrzést is végeztek.42 Átgondolt fejlesztőmunkájuk számos szaba-
dalomban és védjegyoltalomban is megtestesült.

A vállalat 1935 és 1937 között érte el termelési maximumát, akkor évente 8 millió négy-
zetláb puhabőrt állítottak elő. A két világháború között a Wolfner-gyár a magyar bőripar 
exportjának 40-50%-át tudhatta magáénak. Szinte az egész világgal üzleti kapcsolatban 
álltak, de a legnagyobb sikert Angliában érték el, ahol közös tulajdonban lévő bőrgyárat 
létesítettek. 

1937-ben a cég működésében jelentős változás történt, a korábbi gyártulajdonosok – új-
pesti Wolfner Gyula, újpesti Wolfner György, báró Wolfner András és újpesti Wolfner László 

40 Pártos: i. m. (3).
41 Pártos: i. m. (3).
42 Tóth Béla: Wolfner Gyula és a bőrgyára. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1989. 

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest, 1988, p. 105–106.
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– vezetésével két részvénytársaságot alapítottak: a Wolfner Gyula és Társa Részvénytársaság 
a bőr-, gépszíj-, hadfelszerelési és cipőgyári tevékenységet folytatta,43 a Wolfner Gyula és 
Társa Gumigyára Részvénytársaság pedig a korábbi gumigyártást vitte tovább, a ruggyanta-
cikkek gyártására szakosodott.44   

A második világháború a hazai bőriparban a Wolfner-gyárnak okozta a legnagyobb kárt. 
A készletek jelentős részét Nyugatra vitték, a bombatámadások több üzemrészt elpusztí-
tottak. A háború után a gyár működőképessége nehezen állt helyre, a termelés 1948-ban 
az 1938. évinek alig a felét érte el.45 A helyzetet súlyosbította, hogy a gyárat akkor igazgató 
Wolfner László ellen rendszeresen indítottak bűnvádi eljárásokat mondvacsinált ürügyek-
kel. A Wolfner család és a gyár közös története az 1948. március 26-ai államosítással le-
zárult; a hatalmas üzem a Budapesti Bőripari Vállalat részlegeiként hosszú ideig folytatta 
tevékenységét, de mára az óriási kiterjedésű gyártelep épületeiből hírmondó is alig maradt. 
A Wolfner utcában sokemeletes iroda- és társasházak épültek. 

Érdekes módon a Wolfner Gyula és Társa Részvénytársaság nem szűnt meg az államosí-
táskor. A cégbírósági iratok arról tanúskodnak, hogy a részvénytársaság kényszerfelszámo-
lását csak 1972-ben indították el. 

Az egyik megmaradt, nemrégen felújított gyárépület falán 2004-ben helyeztek el Wolfner 
Lajos, Újpest díszpolgára tiszteletére egy emléktáblát, Szász György szobrászművész alko-
tását. 

3. ábra: Wolfner Lajos emléktáblája46

43 Központi Értesítő, 63. évf. 6. sz., 1938, p. 80.
44 Központi Értesítő, 63. évf. 7. sz., 1938, p. 96.
45 Tóth: i. m. (42).
46 IV. kerület, József Attila utca 2–4. A szerző felvétele.
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Wolfner Gyula egyéni vállalkozásának alapításától a társas cégig 

Az Országos Levéltárban a harmadik generációhoz tartozó Wolfner Lászlótól nagy mennyi-
ségű iratanyag maradt fenn, köztük egy 1941. május 13-án keltezett, kézzel írott cégtörténeti 
összeállítás, amely ugyan forrásokra nem hivatkozik, mégis különleges értéket képvisel, mi-
után a gyárban akkor még meglévő eredeti dokumentumok alapján készült.47

A lista összeállítója a Wolfner-gyár „őstörténetéről” a következőket jegyezte fel: több régi 
üzleti könyvből megállapítható, hogy az egykori Beimel & Netter cégben az 1830-as évek 
folyamán a Wolfner család egyes ágai tőkével már érdekeltek voltak. A vállalkozás többek 
közt gyapjú- és birkabőr-kereskedelemmel foglalkozott, Hermann Wolfingeren keresztül, 
aki unokaöccseit, Beimel Jakabot és Wolfner Gyulát a maga igen virágzó cégébe bevette 
– így tehát a Beimel & Netter cég a későbbi Julius Wolfner egyéni társaság jogelődjének 
tekinthető.

„A könyvek és az eredeti feljegyzések alapján megállapítottuk a következőket: a céget 
Wolfner Gyula alapította, aki korábban a Wolfner és Netter cégnek volt tagja.” Ezt a meg-
állapítást vélhetően a Wolfner László hagyatékában megőrzött, a Wolfner Gyula és Netter 
Albert által kötött társasági szerződés aláírását tanúsító, 1848. évi irat támasztotta alá: 

„630. Pesten a kir. tv.szék 1848. évi február 24-ik napján tartott ülésében 
Wolfner Gyula és Netter A. helybeli nagykereskedők ... 1848. évi febr 17ik 
napján 2206. sz. végzése következtében társasági szerződésök és aláírási 
czimök bejegyzése végett megjelenvén” az előírt díj befizetését és személyazo-
nosságukat igazolták. Az iratra utóbb oldalt ráírták: megszüntettetett „850. 
évi oktober 17én 11136. sz. alatt kelt végzés folytán.”48

Más adatokból tudható, hogy Wolfner Gyula még a Wolfner és Netter társas vállalkozás 
működése alatt alapította meg saját egyéni vállalkozását. A cégtörténet összeállítója 1941-
ben erről ezt jegyezte fel: „A Wolfner Gyula cégre vonatkozó üzleti feljegyzések 1849. janu-
ár 1-jén kezdődnek. ... Az eredeti okmányok az okmányszekrényben vannak.”49 Vélhetően 
abból a bizonyos okmányszekrényből kerülhetett később az Országos Levéltárba a Julius 
Wolfner egyéni cég üzleti könyve,50 amelynek címkéjén ez olvasható: 

Begint in Feber 1849
Journal

Endet am 22, Aug. 1855

47 HU-MNL-OL-Z 707-A-1. Wolfner Gyula és Társa Rt. 1. csomó 1. d. Cégtörténeti okmánytár.
48 HU-MNL-OL-Z 1174-K-37. Wolfner László vagyonjogi rendelkezései, adóügyei, levelezése 1848–1948. 

630. Pest, kir. törvényszék 1848. évi február 24.
49 HU-MNL-OL-Z 707-A-1. Wolfner Gyula és Társa Rt. 1. csomó 1. d. Cégtörténeti okmánytár.
50 MNL-OL-Z 1157-B-7. Journal (1849-1855) Julius Wolfner üzleti könyvek.
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Az előbbiekben hivatkozott 1840. évi XVI. törvénynek megfelelően vezetett üzleti könyv-
be a legelső bejegyzés 1849 februárjában került be. A bevételekről és kiadásokról szóló 
nagyalakú regiszterben szinte valamennyi lapon olvasható mind a négy Wolfner fivér, il-
letve Netter Albert neve, de többször bejegyezték Herman Wolfinger és – keresztnév nél-
kül – Beimel nevét is. A naptári évek végén, illetve az 1855. augusztus 22-ei lezáráskor – a 
Julius Wolfner & Co. társas cég működésének megindulásakor – az üzleti könyvet hivatalos 
pecsétekkel látták el.

A Wolfner Gyula levelezését őrző iratcsomóban 1849-ből fennmaradt a vállalkozásával 
összefüggő néhány eredeti irat. Az egyik egy Pesten, 1849. július 30-án keltezett igazolás 
Sztromy (?) István köz- és váltójogi ügyvéd számára: „Wolfner Gyula uj pesti lakost becsüle-
tes embernek ismervén, a mennyire szükségeltetik becsületességéért jót állok.” A nyilatko-
zatot aláírásukkal és pecsétjükkel négyen hitelesítették: az aláírók egyike Gyula nagybátyja, 
Hermann Wolfinger.51 A következő két eredeti dokumentum pedig a vállalkozás konkrét 
üzleti tevékenységére utal.

A Julius Wolfner egyéni cég iratai 1849-ből:
Wolfner Gyula bécsi utazása „renden lévő” és a tulajdona 

„elvitele megengedtetik”52

„Wolfner Gyula, Ujpest község adófizetője és lakosa, aki mesterségét több legénnyel 
folytatja, Bécs városába kereskedése végett utazik, és mint becsületes, jó magaviseletű, 
adófizető egyént oda s vissza szabadon bocsájtatni minden renden lévő.” Wolfner nőt-
len, vallása izraelita, termete közepes, haja barna, szeme kék, szája szabályos... 

1849. július 28. 

„Az elfoglalt javakhoz kiküldött vegyes bizottmányról ... 
Miszerint felsőbb parancs nyomán Wolfner Gyula kereskedőnek huszonkét zsák tu-
lajdon még el nem adott gyapjának szabadoni elvitele megengedtetik. 

Komárom, szeptember 3án 849 
Gaál József ”

51 HU-MNL-OL-Z 1174-E-26. Wolfner Gyula levelezése 1844–1907.
52 HU-MNL-OL-Z 1174-E-26. Wolfner Gyula levelezése 1844–1907.
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A Wolfner Gyula és Társa cég alapítása, 1855

A bevezetőben említettük, hogy Gyula 1855-ben maga mellé vette nála tíz évvel fiatalabb 
öccsét, Lajost, akivel az 1840. évi XVIII. törvénycikknek megfelelően szabályszerű társasági 
szerződést kötött. A Julius Wolfner egyéni cég megszűnt, jogutódja a közkereseti társasági 
cégformában működő társas vállalkozás lett. 

Néhány adat a Wolfner Gyula és Lajos által 1855-ben megkötött megállapodásból: Nr. 
4815. Társasági szerződés, amely létrejött Julius és Ludwig Wolfner urak, fivérek között, kelt 
1855. június 1.53 

A nevezett testvérek által kötött szerződés értelmében a több éve létező „Julius Wolfner” 
nevű cég ezentúl új formában, „Julius Wolfner & Compagnie” cégként folytatja tevékeny-
ségét, mely az eddigiekhez hasonlóan kiterjed minden típusú bőr és termék vásárlására, 
eladására, valamint a bőrgyártásra.  

Minden dokumentumot, kötelezettséget és számlát, amit a társaság ad és kap, a Julius 
Wolfner & Compagnie cégnek kell kiállítania. A két tulajdonos egyaránt jogosult a cégjegy-
zésre. A befektetett tőkéből Julius Wolfner úr pénzbeli részesedése 29541 gulden, Ludwig 
Wolfner úré 8336 gulden.

Az irat végén egy záradék olvasható: „Jelen társasági szerződés a budapesti  kereskedelmi 
és váltótörvényszéknél az új kereskedelmi társascégek jegyzékének I. köt. 43. lapján ma-
gyarul: Wolfner Gyula és Társa, németül „Julius Wolfner & Comp.” céggel együtt átvezet-
tetett. Budapest, 1876. február 24.” A bejegyzés az 1875. évi XXXVII. törvénycikk alapján 
készült kereskedelmi cégjegyzékre utal, amelybe a következők adatok kerültek be: „Alapúl 
az 1855. év junius 1-én Budapesten kelt társasági szerződésen ; — beltagok : Wolfner Gyula 
és Wolfner Lajos nagykereskedők Budapesten ; — a társulat képviseletére a beltagok egy-
formán jogosultak.”54 

A Wolfner Gyula és Társa cég első negyedszázada

Megalakulása után 25 éven át a társas cég működését a két alapító, Gyula és Lajos irányí-
totta, majd 1880-tól kezdve Lajos négy fia, József, Nándor, Tivadar és Gyula egymás után 
kapcsolódott be a gyár életébe társtulajdonosként és egyúttal vezetőként. 

Már az 1850-es években kitűnő hírnévre tett szert a Wolfner-féle szattyánbőr – annak el-
lenére, hogy drágábban kínálták, mint a konkurencia. A szattyánbőr mellett a mosott gyap-
jú és a talpbőr szintén kiváló minőséget képviselt, ezért ezek a termékek szintén keresetté 
váltak a hazai és a nemzetközi piacokon.55

53 A társasági szerződés szövege gépelt formában a következő irategyüttesben olvasható: HU-MNL-OL-Z 
1174-K-37. Wolfner László vagyonjogi rendelkezései, adóügyei, levelezése 1848–1948.

54 Központi Értesítő, 1. évf. 1876. 9. sz., p. 28.
55 Pártos: i. m. (3).
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A két fivér közül Lajos főként a gyártással foglalkozott, Gyula a kereskedelmi ügyeket in-
tézte. A korábbi szerény tímárüzem fokozatosan növekedett, kapcsolatait az egész országra 
kiépítette, és hamarosan élénk kereskedelmi tevékenységet folytatott a cári Oroszország-
gal.56 

4. ábra Orosz nyelvű felirattal készült védjegy57 

Az 1860-as évek végén készült el a gyártelepen Újpest legelső iparvágánya, amelyen elein-
te lovak vontatták a vasúti kocsikat. 1871-ben Wolfner Lajos az „Ujpest-R.-Palotai lóvonatu 
vaspálya-társaság” vezetőségének tagja lett,58 később pedig több ízben is megválasztották a 
gróf Károlyi Sándor elnöklete alatt  működő „Az ujpest-rákospalotai közúti vasut részvény-
társulat” igazgatósági tagjává.59

Az újpesti kikötő kinyitása és bővítése ügyében 1869-ben a község közgyűlése küldött-
séget menesztett a miniszterhez. Gróf Károlyi Ede és Wolfner Lajos is a „bizottmány” tagja 
volt.60 Egy évvel később Wolfner Lajost Újpest törvénybírájává, 1973-ban pedig esküdtté 
választották.61 

56 Tóth Béla: A Wolfner Gyula és Társa Bőr-, Cipő- és Gépszíjgyár Rt. kialakulása és működése. In: A 
Budapesti Bőripari Vállalat és gyárainak története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984, p. 147–182.

57 A 27776. lajstromszámú védjegy talpbőrökre. Központi Védjegy-Értesítő, 1914. 1–3. sz., p. 27.
58 VIII. Vegyes közlekedési vállalatok. Magyar Compass, 4. évf. 1876, p. 327. 
59 Különfélék. A Hon, 12. évf. 124. sz., 1874, melléklet.
60 Az újpesti község. A Hon, 7. évf. 227. sz., 1869, melléklet.
61 Ujpestről. A Hon, 8. évf. 6. sz., 1870, melléklet és 11. évf. 22. sz., 1873, melléklet. 
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5. ábra: Az újpesti kikötő 1867-ben. Greguss János rajza62 

1873-ban felvásárolták a tönkrement Első Magyar Bőrgyár Rt.-t, miáltal az üzem az or-
szág legnagyobb bőrgyárává vált. 1880 körül tovább bővítették a termelést, akkortájt heten-
ként 2-3000 db juhbőrt dolgoztak fel, és a gyártásra átvett marhabőrök mennyisége szintén 
rohamosan emelkedett. Az 1870-es, 1880-as években a cég minőségi árui már München-
ben, Frankfurtban és Londonban is ismertté váltak.63

A bevezetőben említettük, hogy a középkorban magyar bőrnek nevezett irhabőröket elő-
ször mechanikus úton – például késsel – szőrtelenítették, majd ásványi cserzőanyagokkal 
– általában timsóval, konyhasóval – kenték be, és ebben az oldatban érlelték néhány hétig. 
A bőrt megszárították, majd felmelegítették és forró, olvasztott faggyúval bekenték.64 Az 
így előállított fehér színű, puha bőr különösen alkalmas ruházati célokra. Ezt az eljárást a 
növényi cserzőanyagokat használó, ún. verestímárságtól való megkülönböztetés érdekében 
fehértímárságnak nevezték.  

62 Vasárnapi Ujság, 14. évf. 5. sz.,1867, p. 53.
63 Tóth: i. m. (56).
64 Gáborján: i. m. (14).
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A gyár története a második generáció színre lépésétől a századfordulóig

A Wolfner-gyár Lajos négy fiának, Józsefnek, Nándornak, Tivadarnak és Gyulának köszön-
heti 20. századi felvirágzását, később pedig a harmadik generáció, József, Tivadar és Gyula 
fiai vitték sikerre a hatalmas vállalkozást.

A gyárat alapító Wolfner Gyula egészen haláláig, 1889-ig65 cégjegyzési jogosultsággal 
rendelkező társtagként volt bejegyezve, de betegeskedése miatt egyre kevésbé vett részt a 
gyár irányításában. Még az ő életében, 1880-ban kinevezték Lajos elsőszülött fiát, Józsefet 
cégvezetőnek,66 aki 1882-ben cégjegyzésre jogosult társtaggá lépett elő.67 Nándor 1888-
ban,68 Tivadar pedig 1893-ban69 ugyancsak társtagi pozícióba került. 

Wolfner Lajos 73 éves korában, 1897-ben lépett ki formálisan a cég vezetéséből, meg-
szüntetve társtagi minőségét és aláírási jogosultságát.70 Később még megadatott neki, hogy 
láthassa, milyen kiváló hozzáértéssel irányítják fiai szeretett gyára működését. Édesapjuk 
kiválása után néhány hónappal, 1897 végén a legfiatalabb testvér, Gyula – a fivéreihez ha-
sonlóan – társtagként, cégjegyzési jogosultsággal felruházva szintén a gyár vezetői közé ke-
rült. Amikor Tivadart 1896-ban országgyűlési képviselővé választották, minden érdekeltsé-
gét megszüntette a cégnél,71 és cégjegyzésre jogosult társtagként csak a két parlamenti ciklus 
lejárta után, 1905-ben tért vissza a gyárba.72 

Wolfner Nándor a bécsi és brünni bőrgyárakban szerzett tapasztalatai alapján honosítot-
ta meg 1880-ban a növényi talpbőrcserzés akkor korszerűnek számító módszerét, melynek 
során 6-9 hónapig cserzik a marhabőrt a gubaccsal és valonealével73 feltöltött gödörben. Ezt 
az eljárást, melynek eredményeként ellenálló, jó minőségű cipőtalpat állítanak elő, „ülteté-
ses” talpkészítésnek nevezik.74 

Az 1880-as években már gőzkazánnal és korszerű gépekkel szerelték fel a gyárat, amely 
ezáltal az egyik legmodernebb és a legnagyobb bőrgyár lett Magyarországon. 

A valamennyi termelési ágnál érvényesülő, megbízható minőség lett a vállalati hagyo-
mány egyik legerősebb láncszeme. Ezt az alapelvet a vállalat irányítói felvették a cég gyártási 
programjába. A magas nívó elérése érdekében például a gyapjúmosást is  korszerűsítették. 
1883-ban átálltak a vegyszeres mosásra, amelyhez egy Belgiumból vásárolt, Leviathan típu-
sú gépet állítottak üzembe.75 

65 Központi Értesítő, 14. évf. 113. sz., 1889, p. 21.
66 Központi Értesítő, 5. évf. 60. sz., 1880, p. 238.
67 Központi Értesítő, 7. évf. 41. sz., 1882, p. 239. 
68 Központi Értesítő, 13. évf. 16. sz., 1888, p. 113.
69 Központi Értesítő, 18. évf. 36. sz., 1893, p. 688.
70 Központi Értesítő, 22. évf. 73. sz., 1897, p. 982.
71 Központi Értesítő, 21. évf. 99. sz., 1896, p. 1615.
72 Központi Értesítő, 30. évf. 43. sz., 1905, p. 792.
73 A valonea erős cserzőanyag, a főleg Török- és Görögországban honos tölgyfajok, a Quercus aegylops és 

a Quercus Valonea makkjainak kopáncsa. Forrás: Erdészeti Lapok, 5. évf. 9. sz., 1866, p. 386.
74 Pártos: i. m. (3).
75 Pártos: i. m. (3). 
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1883 nyarán érdekes adatokat közöltek a  „Wolfner testvérek“ bőrgyárát meglátogató 
fővárosi iparosok körének tapasztalatairól. A 300 munkást foglalkoztató üzem hetenként 
5000 birkabőrt és 400 nehéz bőrt dolgozott föl. „A munkásoknak itt jó keresetük van. He-
tenként 18-20 frtot keresnek, ezenkivül családosoknak egy szoba és konyha, két nőtlennek 
egy szoba áll ingyen rendelkezésére.”76 

A gyár a legelsők között, 1884-ben nyerte el az állami címer használati jogát; az engedélyt 
a miniszterelnökség adta meg a 944/1884. M. E. szám alatt. Az Országos Levéltár őrzi az 
engedélyokmányt, mely leírja: a cég „feljogosíttatik, hogy a címert a gyári cikkein, üzleti 
helyiségein, címtábláin, címlapjain és egyéb üzleti nyomtatványain, úgy az üzlet főtelepén, 
mint fióktelepein használhassa.”77 

Később megjelent egy összesített névjegyzék azokról a cégekről, intézetekről és egy-
letekről, amelyek jogosultak voltak a magyar korona országai egyesitett címerének vagy 
Magyarország külön címerének használatára. A listán szereplők vagy a címer használatát  
szabályozó 1883. évi XVIII. törvény hatályba lépése előtt, vagy azt követően kaptak a címer 
használatára kormányhatósági engedélyt, vagy pedig az udvari szállítói címet viselhették. 
A magyar korona országai egyesített címerének használatára jogosultak között szerepel a 
„Wolfner Gyula és társa bőr- és gyapjumosógyáros czég Budapesten”.78 

A termelés növekedése miatt jelentősen bővítették a gyár területére vezető iparvágányt. 
Az első időszakban lovak húzták a szerelvényeket, később átálltak az elektromos vontatásra. 
1886-tól a gyári iparvágányt az addigra kialakított közúti villamos vasúthálózatra csatla-
koztatták.79

A magyar bőripar első seregszemléjét 1890-ben tartották meg. Az erre az alkalomra ké-
szült helyzetfelmérés szerzője „a mozgató erő lóerőinek számszerinti sorrendjében” sorolta 
fel a bőrgyárakat. A listában az első helyen álló Wolfner-féle gyapjúmosó- és bőrgyárnak 
„100 lóerejű gőzgépe, mosódobja, csersajtolója, bőrcsinozója80 és három bőrsimító gépe 
van, azonkívül pedig még két gubacsőrlő malma. Készít talpbőrt, fehérre cserzett és festett 
juhbőröket” – írja Telkes Simon.81 

1891-ben nemcsak a gyár, de a magyar iparfejlesztés szempontjából is kiemelkedő jelen-
tőségű fejlesztésről, mégpedig a „villamos erőátvitel” ipari alkalmazásáról számolt be a sajtó. 

76 Gyárlátogatás. Pesti Hírlap, 5. évf. 180. sz., 1883, p. 7. 
77 HU-MNL-OL-Z 707-A-1. Wolfner Gyula és Társa Rt. 1. A cég működésére vonatkozó okmányok, telep-

engedélyek, iparengedélyek, iparigazolványok (1845–1947). Engedélyokmány a magyar korona országai 
egyesitett czimerének használatára.

78 Összesített névjegyzék mindazon czégek, egyletek és intézetekről, melyek a magyar korona országai 
egyesitett czimerének vagy Magyarország külön czimerének használatára az 1883. évi XVIII. t.-czikk 
életbelépte előtt, valamint annak életbelépte után nyert kormányhatósági engedély alapján, vagy az ud-
vari szállítói czim adományozása folytán jogosultak. Budapesti Közlöny, 26. évf. 225. sz., 1892, p. 1–3.

79 Tóth: i. m (56), p. 150.
80 „Hogy a bőr a szemnek tetsző szép külsőt nyerjen, a bőrt csinozni kell” – írja az Anyagi Érdekeink c. 

folyóirat 1875-ben (5. évf. 5. sz., p. 81.). A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. törvénycikk a tételek között 
a bőrcsinozó szert is felsorolja.

81 Telkes: i. m. (38).
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Ma már nehéz elképzelni, mekkora szenzáció volt, hogy az „eddig csak távol külföldön 
alkalmazott és általunk megcsodált erő, az elektromosság” hazánkban is tért hódított. A 
„villamosság csodával határos működését” addig csupán a budapesti elektromos vasútnál 
alkalmazták, azonban a Wolfner Gyula és Társa újpesti hadfelszerelési gyárban bemutatták, 
hogy ipari munka végzésére miként lehet felhasználni az elektromosságot. 

A Gazdasági Mérnök című lap lelkes beszámolót közölt a különleges eseményről. Az 
újpesti új hadfelszerelési gyárban, amely a honvédség számára fogja készíteni az összes 
bőrnemű felszerelést, az Egger B. és Társa budapesti vállalat állított üzembe egy elektromos 
berendezést. A „villamfejlesztő gép” és  a villamos motor mintegy 1000 méter távolságra van 
egymástól, az áram több épületen és az udvaron át vezetett vörösréz kábelen jut el a gene-
rátortól a motorig. „Érdekes látvány az, a mint a holt elektromotór egy csekély fémkapocs 
átkapcsolása folytán megelevenedik, tengelye forogni kezd, s vigan hajtja az épületben el-
helyezett nagyszámú munkagépet.” A 82% teljesítményre képes berendezés iránt több gyár 
érdeklődik, a kivitelező Egger B. és Társa több helyről kapott már megrendelést.82 

Az Országos Iparegyesület igazgatósága 1892-ben megtekintette a tímárságot, a bőrgyá-
rat, a gyapjúmosót és a bőrfelszerelő műhelyeket. Az előkelő vendégeket a gyárat akkor 
igazgató három fivér, József, Nándor és Tivadar fogadta. A látogatókat meglepte „az egész 
várossá, sőt birodalommá varázsolt”, mintaszerű telep és a legkorszerűbb gépek látványa. A 
magasrangú vendégek elragadtatással nyilatkoztak a látottakról: „Vajha számos ily elsőrendű 
telepe volna hazánknak és számos ilyen iparosa, mint a Wolfner-generáczió!” A küldöttség 
meleg hangú táviratban gratulált az éppen Bad Gasteinben tartózkodó Wolfner Lajosnak. 

Az Országos Iparegyesület vezetőségének távirata 
Wolfner Lajoshoz, 1892. július 5.

„Az országos iparegyesület 30 tagú küldöttsége gróf Zichy Jenő és Matlekovits Sándor 
ur ő exczellencziáik vezetése mellett nagy örömmel és kiváló élvezettel szemlélte meg 
tegnap telepét, melyiken 50 éves ipari munkásságának meglepő eredményét láttuk. 
Elismerő szavakkal emlékeztünk meg a telep úttörő munkásáról, a ki nemcsak erőt, 
tehetséget, intelligencziát szentelt hatalmas ipara nagyranövelésének, hanem fiaiban 
derék oszlopokat is nevelt ez iparágak jövőjének további biztosítására. Éljen Wolfner 
Lajos, a magyar uttörő s az ipar egyik büszkesége. Éljen az utána következő Wolfner-
generáczió!”83

82 A villamos erőátvitel terjedése hazánkban. Gazdasági Mérnök, 15. évf. 28. sz., 1891, p. 329. 
83 Ipartelepek testületi megtekintése. Magyar Ipar, 13. évf. 10. sz., 1892, p. 154–155.



66 Dr. Tószegi Zsuzsanna

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 

A betegsegélyezésről szóló 1891. évi XIV. törvénycikk alapján a Wolfner-gyár is létrehoz-
ta a vállalati betegsegélyző pénztárat, melynek alapszabályát 1893-ban hagyta jóvá a ke-
reskedelemügyi miniszter.84 A törvény alapján a munkaadó „a járulékok egyharmadrészét 
sajátjából köteles fedezni, kétharmadrészét pedig a kötelezett biztositott tag béréből vagy 
fizetéséből levonhatja.”85

Wolfner Nándor 1893-ban megtisztelő felkérést kapott Lukács Béla kereskedelemügyi 
minisztertől: vegyen részt az ezredéves országos kiállítás egyik szakbizottságában. Az Or-
szágos Levéltár Wolfner-féle anyagának egyik becses darabja a kalligrafikus írásképpel ki-
nyomtatott felkérő levél.86 

1896-iki ezredéves országos kiállitás  
Kiállitási Országos Bizottság

szám: 41

A törvényhozás elhatározta, hogy hazánk ezredéves fennállásának ünneplése alkalmából 
1896-ban Budapest fő- és székvárosban országos kiállítás rendeztessék.

E kiállítás, melynek védnökségét Ő cs. és Apostoli kir. Felsége legkegyelmesebb Urunk és 
Királyunk elfogadni kegyeskedett, a mellékelt általános programm értelmében, két főcsoport-
ban fogja bemutatni hazánk történelmi fejlődését és közművelődési állapotát.

A kiállítás érdekeinek kerületenként leendő előmozditására, az érdekeltek tájékoztatásá-
ra, a központi intézkedések végrehajtására és általában a kiállitás körüli közreműködésre 
kerületi bizottságokat szerveztem, melyek működési körét a 2. pont alatt mellékelt szabályzat 
állapitja meg. 

Midőn Uraságodat ezennel a budapesti kerületi bizottság tagjává kinevezem, egyuttal fel-
kérem, hogy a bizottság fontos feladatainak megoldását buzgó és szakavatott közreműködé-
sével előmozditani és a nagy nemzeti mű sikeréhez hozzájárulni sziveskedjék. 

Budapest, 1893. évi április hó 30-án. 
     Az 1896-iki ezredéves országos kiállitás 
      bizottságának elnöke:
                   Lukács
         kereskedelemügyi m. kir. minister

84 Központi Értesítő, 18. évf. 107. sz., 1893, p. 136.
85 1891. évi XIV. törvénycikk az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezéséről. 22. §.
86 HU-MNL-OL-Z 1174-J-36. Wolfner Lajos vagyonjogi rendelkezései, levelezése 1849–1912.
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Wolfner Nándor egyrészt a bőripar, a fonó- és szövőipar, valamint a ruházati ipar összes 
ágát képviselő bizottságban a bőripari csoport előadója lett,87 másrészt az Országos Ipar-
egyesület kiállítási szakosztálya őt választotta meg a fő- és székvárosi kiállítási bizottságba 
küldendő 20 tag egyikévé.88 Wolfner Tivadar pedig a kiállítás bőripari zsűrijének elnöke-
ként vett részt a nagy sikert elért bőripari kiállítás munkájában. 

Javában zajlottak az ezredéves kiállítás előkészületei, amikor egy tragikus kimenetelű 
tűzvész elpusztította a magyar viszonyok között a legkorszerűbbek közé tartozó gyárat. A 
drámai hangú korabeli tudósítás arról számol be, hogy a 35 holdon elterülő, négy utca által 
határolt gyártelep elülső részén az igazgatósági épület, az udvaron a cserzőhelyiség, a gép-
ház, a szárítókamrák és a gyapjúmosó ház volt. A telep hátsó részén, az Attila utca mellett 
az óriási készáruraktár kapott helyet. 

1894. július 1-jén, vasárnap déli tizenkét órakor vették észre a szárítóépületből áramló 
füstöt. Az ajtók kinyitása után csaptak fel a lángok, amelyeket sem a gyár, sem a környékbeli 
önkéntes tűzoltók nem tudtak megfékezni. Wolfner Tivadar hiába értesítette a budapes-
ti központi tűzőrséget, azt a választ kapta, hogy forduljon a polgármesterhez engedélyért. 
Amikor később mégis megjelentek a fővárosi hivatásos tűzoltók, már az egész gyár lángok-
ban állt.

Az oltást nagyban akadályozta a vízhiány, az erős nyugati szél és a bámészkodók egyre 
növekvő serege. Ambrus Kamill, Újpest rendőrkapitánya, Konkoly Hugó és Bobojcsik Péter 
rendőr az összegyűlt tömeget terelte az épületektől messzebb, amikor az Attila utcai épület 
rájuk omlott. A szolgálattétel közben hősi halált halt három áldozaton kívül nagyon sok 
ember sebesült meg.

A hatalmas ipartelepen a honvéd-hadfelszerelési, a lóbőrfeldolgozó, a gyapjúmosó gyá-
rak és a vöröstímárság épületei, az összes szárító és raktár mellett a gépház, továbbá a gyár 
területén álló valamennyi bérház teljesen leégett. Az előzetes becslések alapján a kár több 
mint egymillió forint volt. A rendőrségi jelentés szerint valószínű, hogy a tüzet gondatlan-
ság okozta. A gyártelep körüli utcákban számos lakóház és a községi iskola szintén a lángok 
martaléka lett.89   

A biztosító megtérítette a hatalmas anyagi kárt, a gyárat pedig gyors ütemben újjáépí-
tették. A gyártelep újonnan emelt épületeinek kialakítása és berendezése, illetve a gépek 
beszerzése során a korszerűséget tartották szem előtt. A tűzvész után egy évvel már új-
ból szállítottak talpbőrkrupont a külföldi megrendelőknek. 1896-ban megkezdték a gép-
szíjgyártást, majd az indiai bivalybőr kikészítését. A korszerűsített termelésnek és a magas 
minőségi követelményeknek meglett az eredménye: a 20. század elején a Wolfner-gyár vi-
lághírnévre tett szert.90

87 Nemzet, 12. évf. 3801. sz., melléklet, 1893.
88 Pesti Napló, 44. évf. 82. sz., 1893, p. 11.
89 Harminc holdon égő gyártelep. Budapesti Hirlap, 14. évf. 181. sz., 1894, p. 3–4.  
90 Tóth: i. m. (56).
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Az 1896. évi Ezredéves Országos Kiállítás szintén sok dicsőséget hozott a gyárnak és a 
családnak. Tekintettel arra, hogy Wolfner Tivadart a millenniumi kiállítás bőripari zsűri-
jének elnökévé nevezték ki, a gyár csak versenyen kívül mutathatta be termékeit az Ipar-
csarnokban rendezett, nagyszabású szakkiállításon. A magyar ipar fejlesztésében elért 
eredményei elismeréseként a gyár azonban elnyerte az egyik legrangosabb kitüntetést, az 
állami aranyérmet. A kiállítás eredményét összegző kötetben ezt jegyezték fel a vállalat-
ról: „Wolfner Gyula és társa Ujpest. (Versenyen kívül, jury tag, állami aranyérem.) Gyárt: 
kitünő, az osztrák czipőgyárosok által is keresett egyszer ültetett talpakat, továbbá juh- és 
kecskebőröket, lóbőrt, szijbőröket és a honvédség részére hadfelszerelési czikkeket.”91

6. ábra: A millenniumi kiállítás állami aranyérme92 

Wolfner Nándor szakértelmét, hozzáértését nem csak a millenniumi kiállítás előkészítő 
testületében vették igénybe; a kereskedelemügyi miniszter 1897-ben az 1900. évi párizsi 
világkiállítás magyar központi végrehajtó bizottságának tagjává is kinevezte.93 

A gyáralapító: Wolfner Gyula

Cikksorozatunk első részének végén feltétlenül meg kell emlékeznünk a később világhírűvé 
vált újpesti gyárat kézműves egyéni vállalkozásként megalapító Wolfner Gyuláról. 

Erős kezű, sziklaszilárd jellemű, mélyen vallásos emberként ismerték, aki saját szorgal-
mának, szaktudásának és körültekintésének köszönhette nagy vagyonát. Sohasem feledke-

91 Matlekovits Sándor (szerk.) Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállása-
kor és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye. VII. kötet. Bányászat, kohászat, ipar, p. 606.

92 Matlekovits Sándor (szerk.) Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállá-
sakor és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye. III. kötet. A kiállitás szervezete és berendezése, p. 
257–258.

93 A kereskedelemügyi m. kir. minister az 1900. évi párisi nemzetközi kiállítás magyar országos bizottsá-
gának tagjaivá nevezte ki... Központi Értesítő, 22. évf. 43. sz., 1897, p. 577–583.
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zett meg arról, hogy szegényen érkezett Magyarországra, és új hazája nemcsak, hogy befo-
gadta, de páratlan lehetőségeket nyitott meg előtte. 

A kiegyezés után valóságos alapítási láz tört ki a tehetős üzletemberek között. Nem ma-
radhatott ki ebből a konjunktúrából Wolfner Gyula sem – például aláírási joggal bíró ve-
zetőségi tag lett az 1867-ben alakult Luiza Gőzmalom Részvénytársulatban, amelynek az 
alapításában is közreműködött.94

Wolfner Gyula igen tevékenyen vett részt a közügyekben. Több mint húsz éven át volt a 
fővárosi képviselőtestület, 1873-tól haláláig pedig a törvényhatósági bizottság tagja. E tiszt-
ségét – az egyik legtöbb adót fizető választópolgárként – választás útján nyerte el.95 

Szakmai munkája mellett számos jótékonysági intézményt, egyesületet támogatott inten-
zíven, részben anyagilag, részben azzal, hogy a vezetőség munkájába tevőlegesen is bekap-
csolódott. Hűségesen szolgálta a pesti zsidó hitközség, a Chevra Kadisha, több árvaház és a 
siketnéma-intézet érdekeit.

Egyéniségét jól jellemzi az alábbi két eset. Amikor az egyik intézményben meg akarták 
választani elöljárónak, ezekkel a szavakkal tiltakozott ellene: Nem vagyok én elöljárónak 
való, mert nem tudok beszélni! Semmi baj, nyugtatták meg, annál többet fog tenni! Wolfner 
erre ezt válaszolta: van egy másik hibám is: hallgatni sem tudok! Ez utóbbi kijelentését egy 
másik történet fényesen alátámasztja: egy alkalommal nagy vehemenciával követelte, hogy 
fejenként száz forinttal emeljék fel a tanítók fizetését. A jelenlévők nem akarták az érvelését 
elfogadni, de Wolfner olyan indulatosan képviselte a saját álláspontját, hogy végül sikerült 
érvényesítenie az akaratát. A gyűlés után valaki figyelmeztette: de Wolfner úr, ez alkalom-
mal a felszólalása nem volt éppen parlamentárisnak mondható! Mire a válasz: Na és? Ne-
vezzen nyugodtan faragatlannak, nem számít. Az a fontos, hogy ezután minden szegény 
tanítónak száz forinttal több jut! 

Az utolsó éveiben sokat betegeskedő Wolfner Gyula hetvenöt éves korában, a VII. ke-
rületi Károly körút 9. szám alatt lévő lakásán hunyt el 1889. június 9-én. Testvéreivel és 
feleségével együtt a Salgótarjáni úti izraelita temetőben nyugszik; sírja a bátyjáé, Nátháné 
mellett található a IV. parcellában.

Végrendelete nagy feltűnést keltett, miután igen jelentős összeget, 41 ezer forintot hagyo-
mányozott zsidó és keresztény jótékony egyesületekre. A legtöbb intézményt név szerint 
megnevezte, és meghatározta adományai célját. Szülőhelyének, Netraschitz községnek és 
Újpestnek például egyaránt 2-2000 forintot rendelt juttatni a felépítendő kórházak javára. 
Árvaházak, siket és vak gyermekeket nevelő és nyugdíjintézetek, számos iskola is szerepelt 
az örökhagyó rendelkezéseiben. 

94 Sándor Vilmos: Nagyipari fejlődés Magyarországon. Szikra Könyvkiadó, Budapest, 1954, p. 70.
95 673. és 674. bejegyzés. In: Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei. 1889. 

június 19. rendes közgyűlés jegyzőkönyve, p. 2.



70 Dr. Tószegi Zsuzsanna
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Az Egyenlőség című lap a testamentum szövegéből szó szerint idézi azt az indoklást, 
amelyben Wolfner Gyula kifejtette, miért adományoz 31 ezer forintot a zsidó, és miért csak 
10 ezret a keresztény jótékonysági intézményeknek. „Ez magyarázatot kiván. Bevallom, 
hogy fájdalommal tölt el, hogy jótékony intézmény és jótékony intézmény közt különbséget 
kell tennem. Minthogy azonban keresztények a legeslegritkább esetekben emlékeznek meg 
zsidó jótékony intézetekről és ha igen, az akkor is alig számbavehető összegekkel történik: 
a zsidó intézmények megröviditést szenvednének, ha egyenlően osztanám fel köztük és a 
keresztény intézmények közt adományaimat. Keresztények zsidó czélokra nem hagyomá-
nyoznak. ... Ebben a kényszerhelyzetben, elvem ellenére, mely ilyen intézményeknél feleke-
zeti különbséget nem ismer, nagyobb összegekkel kellett megemlékeznem a zsidó jótékony 
intézetekről.”

Leghűségesebb munkatársai, illetve az utolsó éveiben őt ápoló orvosok, ápolók, szolgák 
10-10 ezer forintot kaptak, vagyona többi részét testvéreinek a gyermekei örökölték. Az 
anyagiakban megtestesülő hagyatéknál azonban sokkal fontosabb volt az a szellemi és er-
kölcsi örökség, amely erélyes magatartásából, feddhetetlenségéből, becsületességéből és a 
magyar haza iránti forró szeretetéből adódóan az egész Wolfner családra hatott, maximáli-
san érvényesülve Lajos négy fiában, akik az őrségváltást követően nagybátyjuk, majd édes-
apjuk erkölcsi elveit, munkaszeretetét, tehetségét örökölték, és mindezt a jót a Wolfner-gyár 
világszínvonalra fejlesztése érdekében kamatoztatták.


