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Mottó: „Ha küzdesz, veszíthetsz, ha nem küzdesz, veszítettél”

100 év –
egy dinasztia története

II. rész

Idén ünnepli fennállásának centenáriumát az újpesti székhelyű Kálmán Kft. Mi kell ahhoz, hogy
egy cég ennyi időn keresztül a tradíciókat megtartva folyamatosan megújuljon, maradéktalanul megfeleljen a piac mindenkori elvárásainak? Cikksorozatunk segítségével betekintést
nyerhetünk 100 év és négy generáció eredményeibe, munkásságába.
A második generáció, az Apa – Kálmán
Imre 1912-ben született Budapesten.
Gimnáziumi tanulmányai befejezése
után elvégezte az asztalos szakiskolát. A
'30-as évektől intenzíven bekapcsolódott
a cég életébe. Ez egy igazi családi vállalkozás volt, ahol Nagyszüleim és Apám
igen kemény munkával fejlesztették fel
a céget az időszak korszerű technikai és
technológiai szintjére. A '40-es évek elejére
Újpest egyik jelentős és színvonalas
bútorgyártó bázisává nőtte ki magát a
Kálmán cég.
1941-ben házasodnak össze Erzsébettel (1923), Anyámmal. Gyermekek Erika
(1942) és én, István (1944).
A világháború megint közbeszólt, úgy
a család, mint a cég életébe. A történelem
ismételte önmagát. Az I. világháborúban Nagyapám került orosz fogságba
és töltött három évet Szibériában, a II.
világháborúban Apám jutott szovjet
fogságba, és csak 1947-ben jött haza.
Születésemet leszámítva, 3 éves voltam,
mikor láthattam Apámat.
Az üzem összezsugorodott. Az előző
részben már vázoltam, hogyan vált a
korábban szépen fejlődő üzem az ún.
szocialista érában „MASZEK”-ká. A lecsökkent technológiai területen 1-2 fővel

egyedi bútorgyártás folyt. A gépházban a
megmaradt alapgépekkel bérmunka szolgáltatást végeztek. Ez biztosította, hogy a
hatóságok kevésbé zaklatták a céget.
1951-ben Apámat bekényszerítették
az időközben megalakult kisipari termelő
kollektívákba. Másfél évig dolgozott a
„Fejlődés” Bútoripari Szövetkezetben
mint szakmunkás. Időközben Nagyapám a
cég területéből újabb részeket adott bérbe
egy szocialista nagyvállalatnak, így tudták
elkerülni a teljes körű államosítást.
1953-ban a Sztálin halála után létrejött
kisebb enyhülésben Apám újra visszatért
a Deák utcai műhelybe. Mestervizsgát
tett és önálló iparengedéllyel, de az ősi
telephelyen folytatta pályáját. Főleg magas
igényű stíl és stilizált bútorok készültek
egyedi megrendelésre és később exportra
is. Az egyedi terveket Apám közreműködésével a háború előtt már kipróbált és
még egzisztáló tervezők, mint az angol
származású Harry Darilek, illetve a '60-as
évektől a szerb királyi udvarban is meg
fordult Tomcsányi Lehel végezték.
A minőségi munkát végző iparosoknak
állami felügyelettel lehetőségük nyílt
exportmunkát készíteni. A Kisiparosok
Exportra Termelő Irodáján (KETI, később
KTV) keresztül szép és eredményes

Nyíllal jelölve
Kálmán Imre, a
kapus
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bútorgyártás folyt. Ebben az időben
sok stílbútort adtak el a német, osztrák,
holland és skandináv piacokon. Hosszú
éveken keresztül készültek minőségi
bútorok az újpesti üzemben a nyugateurópai piacokra.
Nagyapám 1964-ben bekövetkezett
halála után Apám irányította egyedül
a céget. Sajnos jelentősebb technikai
és technológiai fejlesztésre nem volt
lehetőség. A fokozatosan leamortizálódó

Harry Darilek belsőépítész kivitelezett
bútorterve
2013. 04. I Magyar Asztalos és Faipar

ipartörténet

Exportra készített bútorok

felszerelések egyre nehezítették a lassan
modernizálódó bútoriparban a naprakész
lépéstartást.
Apám 1965-ben elnyerte „Az Ipar
Kiváló Mestere” címet, 1960-ban a
„Kiváló ipari tanuló nevelésért” is elismerő oklevelet kapott. 1967-ben a „Jó
minőségért” jelvényt nyerte el. Tagja
volt a KIOSZ (Kisiparosok Országos
Szervezete) újpesti vezetőségének és a
budapesti Mestervizsga Bizottságnak.
1980-ban az újpesti nagyrekonstrukció
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Az újpesti Deák Ferenc utcai üzem szanálása

keretében szanálták a Deák Ferenc utcai
üzemet. Ez a szanálás mentálisan nagyon
megviselte Apámat, aki innentől kezdve
gyakorlatilag háttérbe vonult és nem
foglalkozott a cég újra feltámasztásának
lehetőségével. Mindez a harmadik korszak,
a harmadik generáció ügye lett.
(Folytatjuk)
Kálmán István
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