
� Kicsit mindig feszélyezve érzem magam, amikor a
nagy gyárak – a Villeroy and Boch, az Imerys, a Guy
Degrenne – mellett kell a mi kis, alig több mint tíz -
fôs kerámiaüzemünket, a Szilikátipari és Mûvészeti
Kerámiagyártó Kft.-t bemutatni. De mivel a Vásár -
helyi Kerámia Szimpózium és a Hódmezôvásár he lyen
mûködô kerámia- és porcelángyárak együttmûködé -
sét témájául választó konferencia elsôsorban nem a
kerámiaipar és -technológia jelenével és jövôjével hi -
vatott foglalkozni, hanem sokkal inkább a mûvé szek -
hez és mûvészetekhez való viszonyával, ezért úgy ér -
zem, mégis helyünk van közöttük. Ezt támasztja alá
az immár huszadik alkalommal megrendezett szim -
póziumon tapasztalható tendencia, hogy a részt vevô
mûvészek egyre inkább a nyugodt, családias légkört
– és így e kis céget – részesítik elônyben a nagy gyá rak
adta lehetôségekkel szemben. És még ha tech no ló -
giában és kapacitásban elmaradunk is az imént em lí -
tett nagyoktól, kerámiaüzemünk hetvenéves múltja
mindenképpen tiszteletet parancsol – jelenleg is üze -
melô telephelyünkön, közvetlenül a második világ há -
ború utáni években indult a mûszaki kerámiák gyár -
tása.

Az elmúlt évszázadok, vagy inkább évezredek so rán
Hódmezôvásárhelyen és környékén – a Tisza menti
magas vas-oxid-tartalmú agyagbázison – jelentôs kéz -
mûvesipar alakult ki, a fazekasság. Erre a hagyo má -
nyos kerámiakultúrára alapozva létesült 1912-ben a
Mûvészek Majolika- és Agyagipari Telepe és a negy -
venes évek végén a Szilikátkémiai Ktsz is. A szövet ke -
zet elsôdleges piaci hátterét a szegedi egyetem meg -
bízásából végzett különféle kísérletek és kis sorozatú
gyártások adták. E kihívás hatására rövid idô alatt
többféle gyártási technológia meghonosodott, és gya -
korlatilag alapkutatásnak is tekinthetô anyagkísér le -
teket is folytattak. Az adott kor sajátossága tette le he -
tôvé, hogy mivel a vas- és fémkohászat korábbi tûz -
állóanyag-ellátása az országhatárok átrendezôdésével
bizonytalanná vált, az akkori mûszaki vezetés az így ke -
letkezett piaci vákuumot kihasználva tûzálló anya gok
elôállításával is foglalkozni kezdett. A kis darab szá mú,
de bonyolult geometriájú égôkövek, fûtôszál tartók és
kemencefalazati idomok gyártásával rövide sen a ko -
hászat számára szinte nélkülözhetetlen be szállítóvá
vált. Hamar kibôvült a tevékenység, és egyéb mû sza ki
kerámiák, elsôsorban gáz- és villamosipari alkatré -
szek, különbözô méretû és rendszerû elektromos ke -
mencék komplett tûzálló anyagainak gyártására is
berendezkedve komoly szellemi tôke és több ezer ter -
mék elôállításához alkalmas formapark halmozódott
fel. E nagy ívû fejlôdést a hetvenes évek közepén meg -
törte egy politikai megfontolásból elrendelt át szer ve -
zés. A rendszerváltás után a biztos felszámolást elke -
rülendô többszöri szervezeti átalakulást, majd tôke -
bevonást követôen 1994-ben megalakult a jelenlegi
Szilikátipari Kft.

A hazai ipar átalakulása és leépülése profiltisztítást
tett szükségessé. Néhány gyártástechnológiát háttér -
be szorítottunk vagy teljesen megszüntettünk, keve -
sebbféle, de nagyobb sorozatgyártású termékre kon -
centrálva. A jellemzôen plasztikus alapanyagainkat –
saját receptúra alapján – továbbra is magunk állítjuk
elô, termékeinket elsôsorban extrudálással, rotációs
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préseléssel és kézi döngöléssel formázzuk. Termé ke -
ink zöme valamilyen – a vevôink által összeszerelt –
termékbe beépítve vagy valamilyen termék gyártási
segédeszközeként kerül exportfelhasználásra.

Kapcsolatunk kezdete a mûvészetekkel és mûvé -
szekkel a kilencvenes évek második felére datálható.
Az eltelt huszonöt év során több exkluzív, egyedi ter -
vezésû, mûvészi igényességû kandalló gyártásában
vettünk részt. Tucatnyinál több szobrásszal és kera -
mikussal dolgoztunk együtt jelentôs méretû köztéri
alkotások, emlékmûvek elkészítésében. Az ezredfor du -
ló óta támogatóként veszünk részt a Vásárhelyi Ke -
rámia Szimpózium munkájában, helyet, alapanya got,
igény esetén fizikai és technikai segítséget, valamint
égetési kapacitást biztosítva a részt vevô mûvészek

számára. És hogy miért éri meg nekünk támogató -
ként részt venni a munkában, mit tudnak nyújtani a
mûvészek a támogató cégek számára? Ugyanezt kér -
dezte tôlem egy újságíró néhány évvel ezelôtt. Hir te -
len nem tudtam mit válaszolni. De késôbb rájöt tem,
leginkább a gyerekneveléshez lehetne hasonlítani ezt
a helyzetet, amire sok pénzt, idôt és energiát kell ál -
dozni, de mégis sokszorosan megtérül, mert valami
nem kézzelfoghatót kap cserébe az ember.

Szeptember elején, ahogy közeledik a megnyitó
idôpontja, és elkezdjük elôkészíteni a gyárban a mû -
vé szeknek a terepet, kellemes izgatottság lesz úrrá a
kft. dolgozóin. Bizton állíthatom, hogy a szimpózi um
öt hete alatt nagyobb kedvvel járunk dolgozni. A mû -
vészek jelenléte színt hoz a mindennapi életünkbe, és
ha nem is mindig értjük a mûvészi szándékot, büsz -
kék vagyunk a nálunk készült alkotásokra. S ha a je -
lenlévôknek csak feleannyi örömet okoz a kiállítás
megtekintése, mint amennyit nekünk okozott asszisz -
tálni a létrejöttéhez, már megérte eljönni.

ANTAL GÁBOR
ügyvezetô igazgató, 

Szilikátipari és Mûvészeti Kerámiagyártó Kft. 

A kökénydombi Vénusztól a NASA-ig – Hódmezôvásárhely
kerámiamûvészete és kerámiaipara címû kiállításhoz kapcsolódó
konferencián (Vigadó Galéria, Budapest, 2018. február 15.)

elhangzott elôadás szerkesztett változata.
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