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SZUBJEKTÍV ELÔSZÓ – Az ORSZÁGÉPÍTÔ immár évek óta
törekszik rá, hogy egy-egy építész vagy mûterem akuális mun-
káit vagy egész korábbi tevékenységét bemutassa olvasóinak
(AXIS – 1992/1., Makovecz Imre, PARALEL, Kund Ferenc –
1993/1-2., Mezei Gábor – 1993/4., Ekler Dezsô – 1994/2.,
Farkas Gábor és fiatal kecskeméti építészek – 1994/3., Erdei
András, Szentesi Anikó – 1994/4., Nagy Ervin – 1995/2., Jan-
kovics Tibor és munkatársai – 1995/4., KVADRUM –1996/2.,
E-11 – 1997/1., Sáros László – 1998/1.). Ezúttal a MAKONA
Egyesüléshez tartozó TRISKELL Kft legújabb munkáival fog-
lalkozunk. A jelenleg folyó építkezések közül elôtörténetével,
jelentôségével, különleges körülményeivel mindenképpen
kiemelést, részletes bemutatást igényelt a Herendi Porce-
lánmanufaktúra Rt részére tervezett felújítás-bõvítés. A beszél-
getések felvétele közben véletlenül és váratlanul drámai
események közepébe kerültünk, így a beszélgetések rögzítik
az építészeti-építési eseményektôl egyébként sem független
történet részleteit. A folyóiratban az események középpontjá-
ban álló személyek dokumentumértékûvé lett nyilatkozatait
találja az olvasó, itt a szerkesztô személyes véleményét.

A herendi porcelán egyike a nagyon kevés magyar ter-
méknek, amely iránt folyamatosan, politikai korszakoktól füg-
getlenül, hosszú évtizedek óta töretlen a nemzetközi érdeklô-
dés és amely ezáltal a magyar iparról alkotott általános képzet
kulcsfontosságú eleme. A gyárat sikerült a privatizáció során
a sokat emlegetett, de kevés helyen ilyen eredményesen meg-
valósított dolgozói tulajdonba venni, vagyis nemzeti vagyon-
ként megôrizni; és egy rendkívül nehéz piaci helyzetben sike-
rült erôsíteni a kereskedelmi pozícióit, vagyis világpiaci ténye-
zôként megôrizni. Ez a folyamat az igazgatóságnak, és kiemel-
ten az igazgatóság elnökének, Makovecz Imrének volt kö-
szönhetô, mert a gyárban rejlõ nagyszerû emberi, hagyomány-
beli és egyéb adottságok ellenére is nemegyszer fennállt a
veszély, hogy az automatikusan mûködõ külsõ és belsõ erõk
eltérítik a siker útjáról a történetet. Az új igazgatóság megvá-
lasztása azt mutatta, hogy a választásban hatékonyan köz-
remûködôk számára egyéb szempontok voltak fontosabbak.
Ezek közül sem a külsô indíttatásúakat nem ismerem, sem a
személyes természetôeket, de arról beszámolókból közvet-
lenül értesülhettem, hogy az eddigi folyamat iránt elkötelezett
személyekben sem volt meg a kellô elôrelátás, az elszánt
akarat, a megfelelô lélekjelenlét és hûségbôl fakadó kérlel-
hetetlenség, hogy megvédjék – saját érdekeiket. Az objektív
tényezôk között bizonyára szerepet játszik a kézmûves tech-
nika és az iparszerû termelés között feszülô, feloldhatatlan
és a közösségi magatartásra is rávetülô ellentét. A dolgozók
túlnyomó része a saját mesterségének igazi mûvészeként
végzi munkáját a mûvészi önállóság és szabadság megélése
nélkül. Ez az ellentét a termeléshez nélkülözhetetlen, mert a
legbonyolultabb és legfinomabb, hagyományos minták pon-
tos másolatait el kell tudni készíteni, de esetleg éveken át
folyamatosan ugyanazt. A külsô szemlélô számára ez az ellen-
tét nehezen elviselhetô és a mûvészi termékfejlesztést irányító
Schrammel Imre tapasztalatai szerint gátolja is a – külsô
szemmel nézve logikusnak tûnô – fejlesztést. Kísérleti
kerámiái mûvészeti és üzleti forradalmat jelenthetnének a
porcelán piacán, de lehetséges-e átlépniük az egyedi mûalko-
tás határait? Be lehet-e vinni a folyamatosan megújuló indivi-
duális mûvészetet a sokszorosított termelés falai közé? Ez a
folyamat mindenesetre elindult, a választás ennek nehézségeit
is jelzi, de az országépítés szempontjait is figyelembe véve
remélem, nem a végleges elutasítást.
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