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Idén a Hofherr traktorgyár mű kö
désének 110., Pestszentlőrinc pedig 
nagyközséggé alakulásának 100. évfor
dulóját ünnepli. Ez alkalomból került
sor május 1jén és 2án a II. Pest
szentlőrincPestszentimrei Gépmajá
lis ra és Kiállításra a gyáralapító 
Hofherr Mátyás fiának, Hofherr Al
bert villájának kertjében. A több 

mint 150 taggal büszkélkedő Hof
herrDutra Emléktársaság ebben az
év ben rendezte meg másodszorra
a Gépmajálist. Terveik szerint hagyo
mányteremtő szándékkal évrőlévre 
lesz ilyen rendezvény a kerületben.
Ravasz Ottó, a nap moderátora kö
szöntötte a megjelent hazai és külföldi 
vendégeket, köztük dr. Hajdú Józsefet, 
a gödöllői Mezőgazdasági Gépesítési 
Intézet főigazgatóhelyettesét; Kádár 
Zoltánt, a Mezőkövesdi Gépmúzeum 

igazgatóját; Heilauf Zsuzsanna muze
o lógust, Christer Esbjörnsson svéd 
mezőgazdasági gépgyűjtőt és az ör
mény testvérváros delegációját.

A HofherrDutra Emléktársaság osz
lopos tagjával és egyben titkárával, 
Takács Istvánnal egy rövid interjút ké
szítettünk a helyszínen.

– Milyen érdekességekkel találkozhat-
nak az érdeklődők, akik ellátogatnak a 
Gépmajálisra?

– Először is természetesen láthatják a 
két helyiséges emlékszobát az egykori 
traktorgyárról, bár ez a Gépmajálistól 
függetlenül bármikor megtekinthető 
tárlatvezetéssel is. Az eseményen 
ezen kívül rengeteg érdekességgel 
találkozhattak a látogatók:
Kora délután a népviseletet is bemu
tatva, korhű ruhákban (1913) arató 

munkásemberek cséplési bemutatóján 
tekinthetik meg a cséplés folyamatát. 
Láthatnak Hofherr gyártmányú stabil 
motorokat és (körmös) traktorokat, 
valamint kézi munkaeszközöket: ku
koricamorzsolót, répaszeletelőt, szecs 
kavágót; továbbá a Dutra traktorok 
D4K, UE28, és UE50 változatait. 
Ezen kívül van konzultációs sátor

és könyvvásárlási lehetőség gyűj
tőknek, érdeklődőknek, valamint gép 
felvonulást is rendezünk a környező 
utcákban. A Pedagógiai és Hely tör
téneti Gyűjtemény is részt vesz kiál
lításával és szokásos programjaival a 
rendezvényen. Megtekinthetők még 
gépmakettek és veterán autók is.

– Kik jelentek meg a rendezvényen 
kiállítóként?

– Főleg a társaság tagjai állították ki 

Veterán traktorok a XVIII. kerületben
Május elsejei gépmajális és -kiállítás
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járműveiket. Ha földrajzi szempontból kellene 
meghatároznom, akkor azt mondhatom, hogy 
főleg a XVIII. és a környező kerületekből, il
letve a környékbeli agglomerációs településekről 
érkeztek kiállítók.

– Van-e valamilyen évenként ismétlődő rendszer 
a rendezvények időpontját és helyszínét tekintve?

– Természetesen igen: a május 1jei hétvége idén 
második alkalommal került be a rendezvények 
sorába, ezt megelőzően Gödöllőn került sor az éves 
konferenciára, majd az év folyamán rendhagyó mó
don a következő helyszínekre látogatunk el: Bokor 
község, Keszthely, Mezőkövesd és Újfehértó.

„Legfőbb célunk, hogy a gépész szakma ne haljon ki, ne vesszen el: minél több 
lelkes fi atalt szeretnénk bevonni az emléktársaság munkájába, életébe, hogy nekik 
is szenvedélyükké váljon a szakma.” – ez az esemény rendezője, a Hoffher-Dutra 
Emléktársaság fő célja. Amint a felvételeken látszik, talán nem is hiábavaló a 
próbálkozás. Lehet, hogy ezek a gyerekek egyike-másika számára az itteni ese-
mények jelentik majd a legmeghatározóbb pályaorientációs tényezőt.

Hofherr Mátyás 1869-ben „M. Hof-
herr” néven önálló gyárat alapított 
Bécsben, ahol aratógépeket kezdett 
gyártani. Később ennek sikere nyo-
mán többek között kaszálógépek, csép-
lőgépek, vetőgépek gyártását is meg-

kezdték. 
A két világháború között a cég beve-
zette az egyhengeres, izzó fejes nyers  -
olajmotorral hajtott traktorok gyár-

tását, mely világsiker lett. 
A fénykorban készült gépeket a nagy 
múltú Hofherr-Schranz-Clayton-Shutt-
leworth Gépgyári  Művek Rt. nevének 
kezdőbetűiből származó HSCS rö vi-

dítés fémjelzi.
1924-ben a gyár elkészítette az első 
nyersolajjal működő traktort, ez lett 
a köznyelvben a Hofherr-traktor. A 
kispesti gyárat 1948-ban államosítot-
ták, 1950-re átszervezték, ettől kezdve 
Vörös Csillag Traktorgyár néven 

működött.
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