
1861 Pécsi Kesztyű

• Hamerly János szinte a 

semmiből teremtette a 

pécsi kesztyűt

• Vándorlegényként 

külföldön híres bőrösőktől 

és kesztyűsöktől tanulta 

el a szakmát (Temesvár, 

Arad, Pest, Bécs, Graz, 

Salzburg, cseh és morva 

bőrösök)



Kesztyűgyár



Mi történt a világban 1861-ben?



Jedlik Ányos feltalálja a dinamót, 

de nem szabadalmaztatja 



Erkel Ferenc: Bánk bán (opera)



Abraham Lincoln lesz az Amerikai 

Egyesült Államok elnöke.



Polgárháború kezdődik Amerikában



Törökök 143 évig voltak Pécsett, a 

Pécsi Kesztyű 157 éve van



Örökös technológia? Mi a lényege?



Kézi szabás



Kemény fizikai és agymunka



Egyszerű szerszámok



Apró részletek



XX.sz eleji forradalmi újítások: 

stanckés és áram



Nem automatizálható műveletek



Bonyolult 2D formák



Kézi rásegítés



Ez nem mind ugyanolyan piros



Stepp: a vakon lapolt varrás



Most úgy mondjuk : 3D



Laschvarrás



Hiába a jó termék, ha nem tudjuk a figyelmet 

erre iránytani.



Divatbemutatók



Fotózások



Csak azért, hogy észrevegyél



Csábítsunk?



Harmonizáljunk?



Tekintély kell?



Oroszoknál



Vegyél már észre!



Moszkva



London



Divatfővárosban topmodellel



Tudás útja 157 éven át

• Hamerliék

• Munkás tradíciók 1948 után

• Történelmi gyűjtőmunka, múzeum

• 90-es évek új kkv-i

• Integrált központ

• Facebook csoport



Családi generációk

• Hamerli család cégvezetői és kesztyűs 

vonalon is örökítették a tudásukat



Hamerliék manapság; már 

eltávolodtak a kesztyűsségtől



Magyar Örökség díj



1948 után a politikai rendszer 

sajátossága miatt csak a munkások 

közt alakultak ki családi generációk



Ki fog dolgozni? Robotok?

• A munkások szintjén mára eltűntek a 

családi generációk. A fiataloknak és a 

szakmát újonnan tanulóknak nem maradt 

helye a gyártási folyamatban.



Ugyanazt sokféle úton

• 90-es évek közepétől a felső és 

középvezetőkből kkv tulajdonosok, 

vezetők lettek. Sokféle utat jártak be. 

• Otto Kessler

• Szendelbacher család

• Steiner család

• Hornicz család

• Marczi család



Sikertelen képzések

• A Munkaügyi központ 80 felnőtt 

szakképzés

• Alapítványi képzés 40 fő felnőtt betanított 

munka képzés

• Bérstuktúra kérdése? 

• Munkahely féltése?

• Márka erőssége, kommunikációja?



Pécsi keztyű mai csapata

• Eltolódott a korfa, de még van remény


