
BOLLA DEZSÕ

A Weiss család szerepe 
Csepel történetében

Csepelen 1893-ban kezdte meg Weiss Berthold és Manfréd a lõszer-
gyárának építését. A Weiss testvérek rohamléptekkel növekvõ vállalko-
zása a település fejlõdésének is új irányt szabott.

A testvéreknek az alapítás, késõbb Weiss Manfrédnak a gyár világmé-
retekben is jelentõs hadiipari kombináttá alakítása, utódainak 1944-ig a
családi részvénytársaság további mûködtetése és sokirányú fejlesztése
köszönhetõ. Weiss Berthold volt az elnöke a Kereskedelmi Kamara ki-
küldött bizottságának, amelynek javaslata alapján a Csepel-sziget csú-
csán került kijelölésre a Szabadkikötõ helye.

Elõbb a két testvér, majd Weiss Manfréd, azután gyermekei és vejei
fontos szerepet töltöttek be 1892 és 1944 között a község életében. A
Weiss család egymást követõ generációi erõsen kötõdtek Csepelhez.

A 19. század végén gyorsan fejlõdõ Budapest belsõ területei már nem
voltak alkalmasak ipartelepek létesítésére. A szabályrendeletek, a Közmun-
kák Tanácsának ajánlásai, a növekvõ telekárak a külvárosba és a környe-
zõ településekbe költözésre késztették az ipartelepek alapítóit, fejlesztõit.

Ilyen helyzetbe került az 1882-ben létesült Weiss Berthold és Manfréd
Elsõ Magyar Konzerv és Ércáru Gyára. A békésnek tûnõ elnevezés kato-
nai konzerv, töltényhüvely, tölténytár és hadfelszerelési tárgyak gyártá-
sára berendezkedett vállalkozást takart. Ferencvárosi telephelyük szûk és
alkalmatlan volt a tervezett robbanásveszélyes gyalogsági lõszergyár ki-
alakítására. Ezért a város lakott részétõl távol fekvõ gyártelep létesítésé-
re kényszerültek. Választásuk Csepelre esett.

Csepel falu az 1838-as pusztító árvíz után települt a Duna partjáról
területének közepére, a Dunától és a Soroksári-Dunától egyenlõ távol-
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ságra. A nemzetiségi község fejlõdését erõsen gátolta zártsága, mely
1872-ben a hídként is szolgáló zárógát építésével oldódott meg. Az át-
menõ utak és vasútvonalak azonban továbbra is elkerülték. Ezért a köz-
ség nem tudott bekapcsolódni a kibontakozó hazai kereskedelembe, te-
rületén a század utolsó évtizedéig nem jött létre ipartelep. Nem voltak
közmûvek, burkolt utak, emeletes házak a településen. A világvárossá
fejlõdõ Budapest tõszomszédságában, a Duna-ágakkal közrefogott tér-
ségben a század utolsó évtizedéig szinte megállt az idõ, Csepel egysze-
rû falu maradt. Területén viszont rendelkezésre álltak nagykiterjedésû,
rossz minõségû, olcsón bérelhetõ és megvásárolható földek. Várható
volt a közlekedés fejlesztése, mivel közelében jelentõs, hajózható folyó-
szakasz volt. Magában a faluban és környékén alkalmazásra váró mun-
kaerõ is rendelkezésre állt. 1890-ben 2246-an éltek itt, kétharmaduk
német nemzetiségû volt.

A Weiss család egyike azoknak a zsidó származású hazánkba települ-
teknek, akik kereskedéssel, italméréssel, kézmûvességgel kezdték. A ta-
pasztalatok és a tõke felhalmozásával a 19. századi viszonyok között ge-
nerációról generációra növekvõ gazdasági hatalomra tettek szert.

A család valószínûleg még a 18. században került Morvaországból
hazánkba, a nagypapa, Baruch Weiss pipakészítéssel foglalkozott.
Fia, Weiss B. Adolf 1807-ben Pesten született meg, majd 1839. no-
vember 27-én kötött házasságot Mendl Hirsch Kránitz kereskedõ Éva
lányával.

A házasságból hat gyermek született, köztük a csepeli gyártelepet és
annak elõdjét alapító két fivér, Weiss Berthold (1845) és Weiss Manfréd
(1857).

Weiss Berthold a gabonakereskedelembõl gazdagodott meg, a Budán
létesített Királyi Gõzmalom társtulajdonosa lett.

Édesapja már ötvenéves volt, mikor utolsó gyermeke, Manfréd szüle-
tett. Legkisebb fia a Budapesti Kereskedelmi Akadémián tanult, majd
egészen fiatalon Hamburgba küldték, ahol egy exportcégnél szerzett üz-
leti gyakorlatot. Húszévesen tért vissza – a kiegyezést követõ tizedik év-
ben – a nagyvárosi fejlõdés útjára lépõ három testvérvárosból egyesített
Budapestre.

Az alapítók 1892-ben Csepel falu és a Duna között elterülõ János-le-
gelõ területébõl tizenöt évre 50 holdat béreltek. A lõszergyár telepítési
kérelmével 1892. december 10-én a ráckevei fõszolgabírói hivatalhoz
fordultak. Bekövetkezett Kossuth Lajos Torinóban, 1876-ban feljegyzett
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jóslata: „Csepel-szigetcsúcs gyár és kereskedelmi teleppé alakulására ki-
látással, jövendõvel bír.”.

1893 elején épült fel az elsõ üzem lõszer-szétszerelés céljára. A terme-
lést 1893. április 28-án 30–40 férfi és 100–110 nõi munkással kezdték
meg.

A csepeli Weiss-gyár fejlõdési üteme a magyar ipartörténetben példa
nélküli – termelési kapacitása emelkedését és a munkáslétszáma ameri-
kai típusú, robbanásszerû növekedését tekintve. 

Az 1893-ban elkezdett lõszer-szétszerelés eredményesnek és jövedelme-
zõnek bizonyult. Még ugyanebben az évben az új gyár állami kedvezményt
kapott, melynek alapján az elsõ világháborúig adómentességet élvezett.

Ezt követte a kezdeti vállalkozás rohamos fejlesztése. A tulajdonosok
növelték a gyár területét. 55 holdnyi földet vásároltak és 1896-ban meg-
alapították a Fémmûvet. Itt már a saját kohójukban állították elõ a rézöt-
vözeteket, végezték a színesfém ötvözetek öntését és hengerlését. Ebben
az évben Weiss Berthold parlamenti képviselõ lett és kilépett a csepeli
vállalkozásból.

Ekkor már Weiss Manfréd tevékenységét a legmagasabb körök is
nagyra értékelték – Ferenc József Weiss Manfrédot és utódait „Csepeli”
elõnévvel nemesi rangra emelte. A század utolsó évében megkezdték a
tüzérségi lõszergyártást.

Weiss Manfréd a vállalkozási életbe családját is bevonta. Gyermekei
rendszeresen látogatták a gyártelepet, melyet magukénak is tekintettek.
Fiai mérnöknek tanultak. Négy lánya közül három házasságkötésével nö-
velte a család befolyását és erõsítette a kapcsolatot gazdag tõkéscsopor-
tokkal, a Chorinokkal, Kornfeldekkel, Mauthnerekkel. Élete végéig
Weiss Manfréd a vállalkozásait maga irányította, annak ellenére, hogy
csepeli gyárát 1913-ban családi részvénytársasággá alakította.

Kiváló szakembereket alkalmazott Weiss Manfréd. A vezetõket, a mun-
kásokat az ipari átlagnál jobban fizette, ezért azonban nagy teljesítményt,
fegyelmezett munkát követelt. Munkabírásáról, memóriájáról legendákat
meséltek. Gyári kaszinót alapított a vezetõgárda továbbképzésére, szóra-
koztatására, melyben könyvtárat, dalárdát létesített, és ezek fõvédnöksé-
gét is vállalta.

Megalakította a Csepeli Atlétikai Klubot. Annak ellenére, hogy a fejlõ-
dõ csepeli munkásmozgalom sok gondot okozott számára, támogatta a
Munkásotthon építését. Segítette a budapesti kórházépítést. Csepelen
üzemorvosi rendelõt, központi fürdõt, tanmûhelyt hozott létre.
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A gyár alapítása és rohamos fejlõdése megváltoztatta a község életét.
Lakossága évtizedenként megduplázódott és 1910-ben már 9462-en él-
tek itt. Megszûnt a német nemzetiség túlsúlya. A gyáralapítás idején a
németek a lakosság 2/3-át tették ki, 1910-re arányuk a népesség 1/6-
ára csökkent.

Az itt élõk egy szûk rétege meggazdagodott a gyárnak végzett szállítás-
ból, föld eladásokból, kereskedelembõl, nagyrészük azonban ipari mun-
kássá vált. A korábban megélhetést biztosító mezõgazdálkodás egyre
jobban háttérbe szorult. Olyan jövedelmezõ volt a lakások bérbeadása,
hogy még az istállókat is szerény proletárlakásokká alakították át.

A faluban nem alakult ki erõs polgári, kereskedõ és iparos réteg, lassú
volt az urbanizációs folyamat. A településen alig akadt emeletes ház a
gyáron kívül, nem volt ivóvíz- és csatornahálózat; a villanyt is csak 1912-
ben vezették be. Nem tudta követni a lakásszám a népesség gyors növe-
kedését. Csepel fejlõdése messze elmaradt a Budapest környéki, városia-
sodó településektõl.

A község életében nagy eredménynek számított az 1912-ben elkészült
csepeli HÉV szárnyvonal, mely a gyár áruszállítását is szolgálta. A folya-
matos, céltudatos fejlesztés következtében a gyár termelési kapacitása
messze meghaladta a békeidõszaki igényeket. A GYOSZ egyik kiadvá-
nyában méltán állapítják meg: „Weiss Manfréd elõrelátása, gazdasági
fantáziája és energiája következménye gyanánt az 1914-ben kitört hábo-
rú a gyárat teljes készenlétben találta.” A háború alatt tovább folytatódott
a gyár bõvítése. Óriási iparvárossá fejlõdött a csepeli telep, területe egy
60 holdas telekvásárlással tovább gyarapodott.

1918-ban a falu lakossága csak 15 000 fõt tett ki, a gyártelep alkal-
mazotti létszáma viszont 28 000 volt. A hatalom meghálálta a háború
odaadó szolgálatát. Weiss Manfréd 1915-ben a fõrendi ház tagja lett,
majd a magyar történelem utolsó bárói címének osztásakor, 1918. szep-
tember 16-án fõnemesi rangot kapott.

A monarchia összeomlását semmi nem késleltethette. Az õszirózsás
forradalom idején napokra megbénult a gyárváros. Aztán újraéledt! Ve-
zetõi megindították a békés termelésre való átállást, a tanácsköztársaság
alatt a gyárban 6500-an dolgoztak. A Forradalmi Kormányzótanács
1919. március 26-i rendeletével a gyár állami tulajdonba került – emiatt
a báró öngyilkosságot kísérelt meg. 1919 õszén, a tavaszi államosítás
hatálytalanítása után a gyárat Weiss Manfréd újra birtokba vehette. A lá-
badozó báró megkezdte élete utolsó nagy vállalkozását, a hadiipari tevé-
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kenység visszafejlesztését, a gyár termelésének átállítását (mezõgazdasá-
gi gépek, konyhafelszerelések, kályhák, stb.). Régi alkotóerejét, életked-
vét azonban nem nyerte vissza, de a haláláig hátra lévõ három év alatt
újra bizonyságát adta kivételes tehetségének. Élete utolsó évében, látva
munkásainak és családtagjaiknak rossz egészségi állapotát, nehéz anya-
gi helyzetét, a korábban létesített ambulancia és kismûtõ helyett emele-
tes kórházat építtetett és csecsemõotthont létesített. Weiss Manfréd az
amerikai gyermeksegélyezõkkel és a községgel közösen 1920-ban ingye-
nes konyhát teremtett, ahol naponta 2000 éhezõ gyermek ebédelhetett.
Karácsonykor 2500 gyermeknek adott cipõt és ruhát, ajándékokat.

Két év múlva, 1922 õszén, a 65 éves Weiss Manfréd agyvérzést ka-
pott, majd karácsony napján elhunyt. A magyar ipartörténet egyik leg-
nagyobb alakját temették el felesége mellé, a Kerepesi temetõ izraelita
vallásúaknak fenntartott részébe. A nagy gyáralapítónak rangjához, va-
gyonához mérten szerény kriptája ma is gondozottan õrzi emlékét.

Weiss Manfrédnak, az ország legjelentõsebb gyáriparosának és legna-
gyobb adózójának vagyonát hat gyermeke örökölte. Az elsõ világháború
alatt 400–700 millió koronára becsült vagyonnak 25–30%-át tette ki a
csepeli gyártelep. Azonban a csepeli nagy alkotáshoz a báró és utódai a
legerõsebben kötõdtek, sorsát napjainkig figyelemmel kísérik.

Örököse a négy lánya (baronessek) és két fia (bárók) volt:
– Weiss Elza (Mauthner Alfréd terménykereskedõ felesége);
– Weiss Daisy (ifjú Chorin Ferenc nagyiparosnak, a GYOSZ elnökének

felesége);
– Weiss Marianne (Kornfeld Móric bárónak, a GANZ Rt. vezérigazga-

tójának felesége);
– Weiss Edith hajadonként, mûtõasszisztensi végzettséggel a család jó-

tékonysági tevékenységének irányítója volt;
– Weiss Jenõ okleveles mérnök fivérével részt vállalt a gyártelep mû-

szaki, gazdasági irányításában;
– Weiss Alfonz szintén mérnök volt, tüzérfõhadnagyi rangja következ-

tében katonai szakértelmével is hozzájárult a vállalkozások eredmé-
nyes mûködtetéséhez.

A család tagjainak nagy feladatot adott az örökség számbavétele, átvál-
lalása és a családi vállalkozás keretében történõ továbbvitele.

Weiss Manfréd halálával lezárult a csepeli gyártelep történetének ál-
tala fémjelzett elsõ korszaka. Utódai hozzá méltóan irányították a ha-
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talmas vállalkozást. Nagyságát bizonyítja, hogy családja, mely házassá-
gok folytán összeforrt a Mauthner, a Chorin és a Kornfeld családokkal,
továbbra is együtt maradt. Tõkéjüket egyesítve, befolyásukat latba vet-
ve a korabeli magyar gazdasági élet legerõsebb nagytõkés dinasztiáját
képezték.

A közös vállalkozás elsõszámú vezetõje soha nem került ki a Weiss fi-
vérek közül. Kezdetben e feladatot Mauthner Alfréd vállalta, majd az irá-
nyítás a család legbefolyásosabb, legtehetségesebb tagjának, Chorin Fe-
rencnek a kezébe került.

Az 1920-as évekig Csepelen a gyáripart – egy szõrme feldolgozó és
egy téglagyár kivételével – a község életét döntõen befolyásoló Weiss
Manfréd lõszergyára képviselte. Késõbb megtört a gyár monopolhelyze-
te, új ipari és kereskedelmi nagyvállalatok keletkeztek, megépült a kikö-
tõ. A falutól nyugatra a Weiss Manfréd Gyár tovább bõvült. Déli terüle-
tén alakították ki 1920-ban a Magyar Posztógyárat és 1923-ban a
Mauthner-telepet. Északon, a szigetcsúcson, vízügyi létesítmények, délre
a Nagy–Duna mentén, az Ófalu helyén 1928-ra a Szabadkikötõ és kõ-
olajtároló telepek jöttek létre. A kikötõ út másik oldala és a Kis–Duna kö-
zött alakították ki a Weiss Manfréd gyári repülõteret. A Gubacsi-híd mel-
lett az Alsó-Remanentia dûlõben létesült 1923-ban a Neményi Papír-
gyár. Bõvült a kisipar, a vendéglátás és a kereskedelem. A két háború kö-
zött megváltozott a Weiss Manfréd Gyár és a község kapcsolata. Addig
a gyár a fegyverkezést, a falu a gyárat szolgálta. A monarchia legna-
gyobb modern lõszergyára mellett elhelyezkedõ községben elmaradott
állapotok uralkodtak.

Csepel az elsõ világháború idején a világvárossá fejlõdött Budapest
szomszédságában nyomorult, túlzsúfolt proletár faluvá süllyedt. A fõvá-
rost övezõ kistelepülések közül továbbra is Csepel volt a legelzártabb,
legszegényebb és a legelmaradottabb. A komfort nélküli zsúfolt lakások-
ban alultáplált, sovány, rosszul öltözött, betegségtõl és munkanélküliség-
tõl gyötört emberek ezrei éltek. Fejletlen volt a közmûhálózata is.

Weiss Manfrédnak és kitûnõ munkatársainak szinte minden erejét le-
kötötte az óriási ipartelep irányítása. A nagyvállalat tulajdonosai közül
egy sem, a vezetõ tisztviselõi közül is kevesen laktak Csepelen. A gyár-
ban alkalmazott, a községtõl elkülönülõ Tisztviselõ-telepen élõ, jól kép-
zett mûszaki és kereskedelmi szakemberek közül csak kevesen vettek
részt a község közéletében. Nem erõsítették a helyi belterjes, alacsony,
vagy legfeljebb közepes mûveltségû és kis tõkeerejû polgárságot.
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A két háború között napirendre került a község tervezett rendezése, út-
építések, parkosítás, a piacok építése, a közmûhálózat fejlesztése.

Létrejött a Csepel jövõjét napjainkig meghatározó település-szerkezet.
A lakóterület délen Szigetszentmiklós község terhére végrehajtott elcsa-
tolásokkal gyarapodott. 

A helyi közigazgatás elismerésre méltó módon a kertes családi ház épí-
tését támogatta. Ennek következtében a lakóterületeket a szántóföldek,
erdõk, rétek, legelõk parcellázását követõ beépítésekkel növelték.

A megváltozott feltételek között, az új, hazai szinten jelentõs szerepet
betöltõ vállalatok megszületése után is a Weiss Manfréd Gyár megõriz-
te súlyát, meghatározó jellegét Csepelen. Igazi családi vállalkozássá ala-
kult. A tulajdonostársak több figyelmet, pénzt fordítottak dolgozóik élet-
feltételeinek javítására és a kedvelt ipartelepüknek helyet adó Csepel
községre. 

A család tagjai az 1920-as években folytatták a korábban megkezdett
szociális segélyakcióikat. Községi népkonyhájuk évente 70–80 ezer ebédet
osztott ki az éhezõknek. A WM kórházat 60 ággyal bõvítették, gyógyító-
ként kiváló szakorvosokat alkalmaztak. Tovább mûködött a Weiss Daisy
bárónõ által alapított Csecsemõotthon és gyári óvoda. Edith bárónõ a kór-
ház munkájának támogatása mellett 1931-ben Napköziotthont is létesített.

A községi egyházak támogatásáról sem feledkeztek meg. A fõtéri ró-
mai katolikus templomnak harangot adományoztak, a második katolikus
plébánia létesítésére (a mai Béke téren) telket adtak. Az evangélikus
templom építését pénzadománnyal támogatták, acél harangjait a gyár-
ban öntötték.

Tovább fejlõdött a munkásoknak sport és kulturális elfoglaltságot nyúj-
tó szabadidõ mozgalom. A sportélet irányítását a Weiss Manfréd gyári
Sport Osztály látta el. 1937-ben megalakult a Weiss Manfréd Vállalatok
Testedzõ Köre (WMTK). A versenysportok támogatása mellett a tömeg-
sport fejlesztésére is törekedtek. 1939-tõl a sportolók folyamatosan bir-
tokba vehették az elõzõ évben megkezdett építkezés eredményeként lé-
tesült WMTK sporttelepet. 

A Szent István út és Völgy utca között, 15 holdas területen kialakított
sportligetet éveken keresztül Közép–Európa legmodernebb sporttelepe-
ként emlegették. A Soroksári–Duna partján megkezdõdött a strand és
csónakház, a Weiss Manfréd vízitelep építése.

A Hollandi úton nádfedeles horgásztanya, a Pilis-hegységi Kõhegyen
turistaház, a Weiss Manfréd gyári kolóniában mûjégpálya épült. Az egy-
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re erõsödõ szakosztályok mellett újak alakultak. Az eredmények nem
maradtak el: a birkózók, tekézõk, evezõsök, kerékpárosok, atléták, asz-
taliteniszezõk országos bajnokságokat nyertek. A labdarugó szakosztály
1941-ben feljutott a Nemzeti Bajnokság I. osztályába, a következõ évek-
ben egymás után kétszer, az 1941–42. és az 1942–43. évadban bajnok-
ságot nyert. Néhány év alatt a WMTK felzárkózott a nagy múltú sport-
körökhöz és az ország egyik legeredményesebb egyesületévé vált.

A Weiss Manfréd Gyár gondozásában gazdag kulturális élet bontako-
zott ki. Kedvezményes színházlátogatásokat szerveztek. A Sportcsarnok-
ban a Nemzeti Színház együttese rendszeresen vendégszerepelt.

A felnõtt lakosságnak magánvizsgára elõkészítõ elõadássorozatokat in-
dítottak, amelyek az elemi és a polgári iskola elvégzését, a gimnáziumi
tanulmányok megkezdését segítették. Weiss Edith javaslatára nõi mun-
kásiskolát létesítettek, ahol háztartási és szakmai ismereteket oktattak.

Az örökösök azonban a község lakóinak a legtöbbet azzal segítették,
hogy a gyártelep révén sok ezer munkahelyet teremtettek, a helyi csalá-
dok nagy részének megélhetést nyújtva.

A WM gyár eredetétõl fogva a háború kiszolgálására született, terme-
lése a hadfelszerelést szolgálta, a béke éveiben közszükségleti cikkeket is
termeltek. Gyártmányaik felsorolására, melyek az aranyozott gyûrûtõl a
repülõgépig terjedtek, itt nincs hely. A legszigorúbb nemzetközi ellenõr-
zések éveiben is megtartották a haditermelést, mely a második világhá-
ború elõtti években újra felerõsödött, majd a háború alatt soha nem lá-
tott méreteket öltött.

A folyamatosan bõvített alapanyag- és lõszergyártás mellett bekap-
csolódtak a harci jármûvek – teherautó, páncél- és harckocsi – elõállí-
tásába. Németországgal kötött államközi szerzõdés keretében Csepe-
len nagymértékben bõvítették a repülõgép-motor gyárat, Szigetszent-
miklóson megépítették a Dunai Repülõgép gyárukat. A termelés teljes
kapacitással 1944-ben indult el. A szövetséges légierõ április 3-án
kezdte meg a kiemelt légitámadási célpontnak kijelölt Csepel-szigeti
hadiüzemek bombázását. Rövidesen német üzlettársaik elfogatták a
család tagjait, a WM mûvek 25 éves „bizalmi kezelés” keretében törté-
nõ átadását kikényszerítették, majd lehetõvé tették külföldre távozásu-
kat. A Weiss család a szövetséges hatalmak gyõzelmében bízva, a visz-
szatérés reményével hagyta el az országot. A gyártelepeket súlytó bé-
nító erejû bombázások folytatódtak, majd Budapest ostroma után be-
következett a szovjet megszállás.
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A Csepeli WM gyárat a tulajdonosi jogokat korlátozva, elõbb szovjet
parancsnokság alá vonták, majd 1946-ban állami kezelésbe vették.
1948-ban a WM mûveket kárpótlás nélkül államosították.

Weiss Manfréd utódai az államszocializmus évtizedei alatt az emigráci-
óból figyelemmel kísérték a Rákosi Mátyás Vas- és Fémmûveknek, majd
Csepel Vas- és Fémmûveknek elnevezett ipartelep sorsát. Helyzetérõl fo-
lyamatos tájékoztatást budapesti megbízottjuktól kaptak. Leveleztek ko-
rábbi, megbízható munkatársaikkal. Beszerezték a gyárteleprõl megje-
lent írásokat. Az 1965-ben megjelent Csepel története címû tanulmány-
kötetet Weiss Alfonz részletesen átnézte, bírálta és korrigálta. Megállapí-
totta, hogy „fõleg a kommunista párt szerepérõl szól...”, de „érdemes
ezzel a könyvvel komolyan foglalkozni”.

Már megkezdõdött a Csepel Mûvek privatizációja, amikor az alapítás
100. évfordulóján megjelentek – a háború után elõször Csepelen –
Weiss Manfréd unokái, Chorin Daisy és a Kornfeld nõvérek: Mária és
Hanna. Szomorúan szemlélték a mûvek leépítését. Folyamatos kapcso-
lat alakult ki a csepeli helytörténészek, az önkormányzat és a Weiss csa-
lád között. Budapest Csepel Önkormányzata elõbb Weiss Manfrédnak
posthumus díszpolgári címet adományozott, majd az általa alapított kór-
ház visszavette alkotójának nevét – nem sokkal megszûntetése elõtt. Az
ünnepségen a világ minden részérõl negyvenkét Weiss utód jelent meg.
A családi hagyományok leglelkesebb ápolója a Bécsben élõ unoka,
Chorin Daisy rendszeresen látogatja a gyár történetével foglalkozó cse-
peli rendezvényeket. (Legutóbb 2005 októberében tekintette meg a cse-
peli motorkerékpár-gyártás történetét bemutató kiállítást.) A hagyomá-
nyokra visszatekintve mesélte, hogy a család tagjai 1944-ig minden év-
ben december 25-én, Weiss Manfréd egykori csepeli mellszobránál em-
lékeztek meg a karácsony napján elhunyt nagy elõdjükrõl. Meghatottan
olvasták a posztamensre vésett feliratot: „Minden alkotásod és minden
igaz ember õrzi emlékedet.”
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