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Országépítõ: Hogyan és rnikor kerültél kapcsolatba a
herendi gyárral?

Schrammel Imre: Pontosan öt éve meghívtak a gyár
Igazgatóságába, külsõsként Makovecz Imre és én vagyunk
benne. Én vagyok az, aki a porcelánmûvészetet, a forma-
tervezõi tevékenységet profi módon értem, énnekem ez a
szakrnám. Az Igazgatóságon belül a mûvészeti kérdések,
a gyártmányfejlesztés az én asztalom. Elõször megpróbál-
tam elméleti oldalról, tanácsokokkal irányítani a fejlesztést,
aztán kiderült, hogy ez így nem megy, nekem ezt egyszerû-
en a gyakorlatban kell bemutatnom. Hiába mondom el,
hogy én így vagy úgy
gondolom, azt nem
tudják megcsinálni. Így
kerültem ebbe a sze-
repkörbe.

Országépítõ: Ko-
rábban hogy folyt a
gyártmányfejlesztés?

Schrammel Imre:
Azt kell mondanom,
hogy a gyár negyven
éven keresztül komo-
lyabb gyártmányfej-
lesztést nem folytatott.
Úgy mûködött, hogy a
kezdeti években –
most 172 éves a gyár –
és a háború elôtti idõben keletkezett formaparkból élt: Ezt
a a szocialista idõkben egy mennyiségi szernlélettel jóval
magasabb termelési szintre emelte, mint a korábbi volt,
de új dolgokat nem nagyon vetett be, legfeljebb a régiek-
nek valamilyen variációját. Az, hogy Herend megpróbál
egy új helyzetben valarnit változtatni, talán ilyesmi eszükbe
se jutott. Ez a fajta gyártmányfejlesztés most kezdõdött el.

Országépítõ: Korábban meghívtak egy-egy mûvészt,
hogy tervezzen a gyárnak vagy saját mûvészgárdájuk volt?

Schrammel Imre: Volt egy hat-hét fõbôl álló terve-
zõgárda, és vannak most is négyen. Ôk mindenkor megcsi-
nálták azt, ami a vevõi megrendelés szempontjából fontos
volt. Jön például egy japán vagy amerikai megrendelõ és
hoz egy mintát vagy képet, hogy ilyen porcelánt szeretne
és akkor azt a gyárban megtervezik és megcsinálják.

Országépítõ: Az új formák mellett te technikai újítá-
sokkal is kísérlezeteztél?

Schrammel Imre: Új technika is van, de az egyelõre
nem olyan nagyon jellemzõ. Én ugyan ajánlottam új tech-
nológiai megoldásokat, de erre õk még nem igazán vevõk.
Sokkal inkább azt kérik, hogy azt, arnit én csinálok, illesz-
kedjék a megszokott technikai megoldásokhoz. Három éve
próbálkozom az új formákkal és az elsô idõben én mentem
el bizonyos technikai irányokba, amelyeket jónak gondol-
tam és megpróbáltam õket rávenni, hogy kövessenek, de
ettôl idegenkedtek. Akkor elkezdtem keresgélni, hogy
hogy lehetne közelebb kerülni egyrnáshoz, mert egy hallat-

lan nagy tudás van jelen a gyárban. Hadd mondjam el,
hogy a porcelán, meg mindenfajta kerámia elôállítása egy-
mástól független munkanemekre bontható. Ezek önma-
gukban jól képzett szakmunkásokat igényelnek. Ilyen a
gipszelés, aki ezt kiválóan csinálja, nern kell, hogy értsen
mondjuk az égetéshez. Van az úgynevezett nyersgyártás,
ami magával a masszával foglalkozik, korongozással stb,
és ugyanilyen a festés, az is teljesen önálló rnunka. Aki
fantasztikusan tud festeni, az harminc-negyven évig gyako-
rolja, de csak azt. Hiába kérném, hogy a gipszet is csinálja
rneg, vagy égessen, valószínûleg nem menne neki. Heren-

den a szakmunkáskép-
zésbõl kikerült emberek
egy-egy munkaterüle-
ten egészen kiválóak,
természetesen vannak
különbségek, de akik
jók, azok valami egé-
szen brilliáns mesterek.
Azt gondoltam, hogy ezt
nem kihasználni nem
lehet. Ma már a világon
alig van ilyen mûhely.
Ez a tudás valahol elko-
pott. Elkopott ezzel az
egész nagy technikai ci-
vilizációval, sehol a vi-
lágon nem tudják megfi-

zetni a kézimunkát, arnit lehetett, gépesítettek. Voltak sok-
szorosító grafikai eljárások, hogy hogy lehet rafinált módon
rávinni a porcelánra a mintákat. Amikor valahol feltaláltak
egy ilyen módszert, ott hurrá! elbocsátották azokat az öreg
szakembereket, akik kézzel tudtak csak dolgozni, lassan
meg már senki nem ment erre a pályára. Herenden meg
ittmaradtak. Azt gondoltam, hogy valami Isten ellen való
vétek, ha én nem próbálom meg ezt a tudást használni az
új célok érdekében, és akkor addig keresgéltem, amíg nem
találtam egy olyan pontot, ahol éreztem, hogy ezek a dol-
gok összejönnek. Végül ez lett a sikeres megoldás, szeretik
Herenden, tényleg nagyon szépen megcsinálják, elvittük
Frankfurtba, és ott is sikere van.

Országépítõ: Miért, Frankfurtban volt valamilyen nem-
zetközi kiállítás vagy vásár?

Schrammel Imre: Frankfurtban van minden év febru-
árjában a világ legnagyobb porcelánvására. Akit ez a téma
érdekel, az ott mind megfordul. Ott egymás rnellett vannak
a patinás gyárak, Rosenthal, Meissen, Berlin meg a többi,
négy emelet egymás felett körülbelül futballstadionnyi
alapterületen, és az tömve porcelánnal, kerámiával, üveg-
gel és evõeszközökkel, amit ebben a mûfájban el lehet
képzelni, az ott mind együtt van. Ott kell valami olyasmit
rnutatni, hogy arra odafigyeljenek.

Országépítõ: Hol áll Herend ebben a hatalmas kíná-
latban? Kiugrik a maga hagyományõrzô termékeivel a
többiek közül?
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Schrammel Imre: Kiugrik, de ez azért nem megy olyan
könnyen. A nem kézmûves módon csinált porcelán és a
kézi munkával készült között a hozzá nem értõ szemlélõ
alig lát különbséget, olyan tökéletesek már a sokszorosító
eljárások, nagyon meg kell nézni, hogy a különbséget ész-
revedd. Viszont van egy hat manufaktúrából álló szövetség,
ennek tagja Herend is Sévres, Berlin, Ludvigsburg , Meissen
és Augarten mellett. Ez a hat manufaktúra kézmûves tech-
nikával dolgozik, ápolja a hagyományokat és ezt a zász-
lajára is tûzte szemben a többiekkel, akik bevallják, hogy
nagyüzemi gyártással dolgoznak. Segítik is egymást, de
persze konkurrensei is egymásnak.

Országépítõ: A termékeik mennyiben különböznek?
Schrammel Imre: Elsôsorban a stílusuk. Amikor én eb-

be belefogtam, mindjárt felírtam magamnak, hogy ezt elsô-
sorban stíluskérdés-
nek kell felfogni, Rá
kell találni egy olyan
kis ösvényre, ahol az
adottságok, amik a
manufakturális gyár-
tásból és abból a sajá-
tosságból, hogy a gyár
Magyarországon van,
következnek; valamit
ki kell hozni, amire
többféle dolgot fel le-
het építeni. Hiába csi-
nálsz meg egyvalamit,
ütôképes eredmény
csak valamilyen  soro-
zatból állhat elô.

Országépítô: Meg lehet-e határozni, hogy mi jellemzi
a herendi porcelánt?

Schrammel Imre: Megpróbáltam ezt megfogalmazni
az elején. Biztos, hogy Herend eklektikus. Azt is tudni kell,
hogy az európai porcelán is eklektikus, úgy ahogy van, a
születése pillanatától. Szemben az ázsiai porcelánnal, mert
az természetes kerámiaanyag; az európai porcelán keve-
rék. Mikor felfedezték, az ezerhétszázas évek elején, rájöt-
tek, hogy úgy kell kikeverni az alapanyagát, mert itt nincs
természetes poreelánföld. Van külön kaolin, külön földpát,
külön kvarc, ez a keverék mindig mesterséges marad az
ázsiai anyaghoz képest. Nem is lehet úgy megmunkálni.
Európában a barokk kor elején nagyon kevés porcelán
volt, sem a kínaiak, sem a japánok nem engedték, hogy a
porcelán onnan kikerüljön. Ennek ellenére csempésztek,
de abban az idôben ez nem ment nagv mennyiségben,
úgyhogy ami elkerült Európába, az hallatlan értékû volt.
Drágább volt az aranynál. A fôúri asztaloknál abban az
idôben arannyal, ezüsttel terítettek, és a porcelán ezek kö-
zött számított igazi kincsnek. Nyilvánvaló, hogy amikor
az elsõ porcelánokat megcsinálták, az aranytárgyak voltak
az elôképek, egy ötvös volt az elsô európai porcelánfor-
mázó, egy Irmingen nevû ötvös Meissenbôl. Ez nagyon
érdekes dolog, mert az aranytárgyat kikalapálják olyan
vékonyra, amilyenre tudják, hogy minél nagyobb legyen,
hogy kevés aranyból nagy tálak készüljenek. Ahhoz, hogy
a vékony anyag megtartsa a saját súlyát, hullámokat kell

hajtani az anyagába a nyomás irányában, ez jellegzetes
ötvöstechnika. Ezt veszi át automatikusan a porcelánt for-
mázó ötvös és ez remekül bevált a porcelánnál, mert az
égetés során stabilizálta a nyers formát: Az ázsiai porcelán
nem annyira kényes, de az európai õrületesen kilágyul a
tûzön. Azon a kritikus hômérsékleten, amikor elkezd kris-
tályosodni, nem bírja el a saját súlyát. Egy lassú átüvegese-
dés megy benne végbe, minél lassabb ez a folyamat és
minél közelebb van ahhoz a kritikus ponthoz, ahol üveges-
sé válik, annál átlátszóbb, vagyis értékesebb porcelánt ka-
pok. Úgyhogy nagyon el kell találni azt a pontot, mert ha
túlmegyek rajta, akkor kijön egy formátlan lepény. Minden-
ki azon igyekszik, hogy olyan ügyes, áthajló felületeket
vigyen bele a formába, hogy lehetôleg a legkisebb legyen
a kockázat és közben minél vékonyabb lehessen a fal.

Nyugodtan mondhat-
juk, hogy az európai
porcelán eklektikus,
mert elôször itt van az
ötvös technika, aztán
kelet-ázsiai formák
hatnak rá, fõleg a min-
ták. Az elsô, határo-
zott formában megje-
lenô idegen kultúrha-
tás az európai porce-
lángyártásban a chi-
noiserie; a kínai min-
ták. Elmegy száz év,
amíg a klasszikus ma-
nufaktúrák mûköd-
nek, Sévres, Meissen,

aztán ezek elkezdtek hanyatlani, fôleg az Altwien és akkor
jönnek a második generációs gyárak. Ezek már polgári
gyárak. Az elsô nemzedék a fõúri udvarok körül alakul ki,
Herend már a második generáció, polgári alapítású, az elsô
megrendelések a korábbi készletek hiányzó darabjainak
pótlása. A drága, nyolcvan darabos készletbôl, mondjuk
hiányzott húsz, és a kis gyárak megcsinálták; a meissenit,
és a többi fajtát is, amelyek a tizenkilencedik század elején
léteztek. A munkások megtanulták a francia porcelán festé-
sét, az olaszét, a japánét, mert pótolni kellett. Így jött össze
az a tudás, ami most is megvan. Összeszedték a motívumo-
kat és ismerték a mintákat; ebbôl egy hallatlanul eklektikus
anyag jött össze. Lassan jöttem rá, hogy ennek éppen ez a
legnagyobb értéke, ez a hihetetlenül sokféle tudás, és az,
hogy ezt a nem Magyarországról származó, idegen forma-
kincset átformálták a saját kezük képességeire. Azért vá-
lasztottam olyan témát, ahol a legkevesbé probléma, hogy
valami eklektikus. A karnevál ilyen, én ott bármi lehetek;
akármilyen jelmezt veszek magamra, az ebbe belefér. Arra
gondoltam, mi történne, ha a velencei karneválon megje-
lennének a herendi figurák elevenen; Velence maga is irre-
ális hely, a turistákról sem tudom, hogy jelmezben vannak-
e, vagy eleve ilyenek. Jó lenne, ha ebben a karneváli han-
gulatban megjelennének a viktóriamintás ruhájú alakok.
Elképzeltem, és csináltam egy ilyen figurát. Mondtam a
gyárban, hogy küldjenek el egy csapatot Velencébe heren-
di mintás ruhákban, de idáig még nem jutottak el.
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Országépítô: Hogy fogadta a gyár a figuráidat?
Schrammel Imre: Az Igazgatóság támogatott, mert ôk

bíztak meg ezzel, tôlük kaptam az ösztönzést, hogy találjak
ki valamit, de a gyáron belül volt egy idegenkedés. Amikor
elkezdtem csinálni a figurákat, azokból egy szót nem értet-
tek, nem is próbálkoztam azzal, hogy megbarátkozzanak
velük, de mivel én csináltarn a saját kezemmel, nem is
kellett sokmindent hozzátenniük, legfeljebb elnézték ne-
kem, hogy mit mûvelek. Gondolták, itt mászkál egy dara-
big ez az ember, aztán majd elmegy. Nekem meglehetôsen
sok próbálkozás kellett, hogy formában, színben megtalál-
jam azokat a pontokat, ahonnan tovább lehetett lépni.
Gyanakodva nézték, hogy hogy dolgozom, mert ôk nem
ezt szokták meg. Engem a repedés nem érdekel, ônekik
meg elképzelhetetlen, hogy egy darab ne legyen tökéletes.
Magyarázkodni fölösleges,
hogy ahhoz, hogy én lássak
valamit, ahhoz nem dolgoz-
hatok hónapokig egy dara-
bon, csak minél elôbb lás-
sam az eredményt, aztán me-
hessek tovább. Aztán mikor
eljutottam a karneváli figu-
rákhoz, és fôleg mikor ennek
Frankfurtban sikere volt, el-
kezdtek köszönni a gyárban,
meg segíteni, mindenki örül,
hogyha odatehet valamit a
munkámhoz. Megfordult a
hangulat.

Országépítô: Az anyagi
siker volt ebben a döntô,
vagy a megértés?

Schrammel Imre: Gon-
dolom, hogy inkább az anya-
giak motiválják ezt, a mûvé-
szi részét lassabban értik
meg, de tetszik nekik, szíve-
sen csinálják. Én olyat csinál-
tatok velük, amit ôk jól tud-
nak. Ettôl elkezdtek verse-
nyezni, hogy három-négy festô közül melyik csinálja rneg
a munkát legszebben. Na most ez már valami.

Országépítô: A figurák formálása egyedileg történik?
Schrammel Imre: Amit itt látsz, a mûteremben, egyedi-

ek, de a gyárban sokszorosított formák vannak. Én megcsi-
nálok egy gipszfigurát, errôl megcsinálják az öntôformát,
ennek megvan a hagyományos technológiája, abba bele-
öntik a porcelánmasszát és úgy megy tovább. A kiégetett
figurát meg tetszés szerint lehet festeni vagy fehéren hagy-
ni. Magát a gipszfigurát éppen azért, mert ez az európai
ötvös hagyomány elkezdett izgatni, szokatlan módon
csinálom, nem mintázom a figurát, hanem – ehhez van
egy trükköm – egy textil formát merevítek meg, és azt
öntöm le. Ezeket a finom ráncokat mintázni nem is lehet.
A figura felületén jól látható, ha közelrôl megnézed , hogy
olyan, mintha maga is textilbôl lenne. Hallatlanul érzékeny
felületet kapok, ettôl van légies karaktere a figurának, sze-
rintem így soha nem mintáztak porcelánt. Aki a kész porce-

lánt a kezébe veszi, látja, hogy ez más, csak azt nem tudja,
hogy mitõl.

Országépítô: A többi manufaktúránál is készültek új
gyártmányok, vagy ez csak Herendre jellemzô?

Schrammel Imre: Mindegyik nagyon igyekszik, mert
most volt egy nagyon rossz idôszak a porcelánpiacon és
most kezd mindenki kimászni belõle. A visszaesés alatt
nagyon erôsen rámentek a gyártmányfejlesztésre. A vásá-
ron lehetett látni próbálkozásokat, de erre nem indult senki.

Országépítô: Egyedül foglalkozol ezzel a munkával?
Schrammel Imre: Én csinálom egyelôre, elôször aján-

lottam, hogy a többi mûvésszel közösen csináljuk, de vala-
hogy senki nem csinálta. Csináltunk egy szimpoziumot Sik-
lóson, ahová meghívtam szobrászokat, hogy nézzük meg,
mi is ez a porcelán, mert idegenkednek a szobrászok rneg

a festôk ettôl az anyagtól; le-
het-e belôle valamit csinálni,
és ha lehet, akkor ebben a
porcelánra nézve válságos
idôszakban merre kellene
elindulni. Érdekes módon
éppen a porcelántervezôk
húzódtak vissza. A többiek
próbálkozásából sem jött
igazán sok használható ötlet.
Végül is hárman maradtunk,
akik nekiálltunk valamit csi-
nálni, az egyik a növendé-
kem, Nagy Márta, ô most ott
dolgozik Herenden és a dísz-
tárgyakkal foglalkozik. Most,
hogy sikeres lett a próbálko-
zásunk, az ottani tervezôk is
elkezdenek kapkodni, de
egyelôre inkább csak után-
zások sikerülnek.

Országépítô: Mi a kö-
vetkezô lépés? Elindult a so-
rozatgyártás, nyilván folyik a
piackutatás is; te hogy folyta-
tod?

Schrammel Imre: Egyrészt ezt a sorozatot még ki kell
egészíteni, a munka közben rengeteg ötletem volt és van
is, amit meg kellene csinálni, ez azért nem megy sokkal
gyorsabban, mert nekem nem nagyon van idôm. Úgy kép-
zeltem, hogy a figurákból csoportokat is össze lehet állítani
és akkor a lehetséges formák száma nagyon megnô, ki is
lehet egészíteni a gyár régi mintáival. Készültek például
esoportok az úgynevezett Fo kutyával, ez egy kínai minta
és jól illik a karneváli jelenetbe. Ezeket az összeállításokat
tényleg a porcelánnal lehet a legkönnyebben megcsinálni,
ilyen se kôben, se samottban nem jutna eszembe. A másik
dolog, hogy én a figurát alakítom. Amikor kész a kiöntött
porcelán, kiveszik az öntôformából, akkor az még puha,
épp hogy elbírja a sáját súlyát. Egy nagyon picit megvize-
zem, vagy korábban kiveszem, akkor meg egy bizonyos
határon belül alakítható. Nézd meg ott azt a két figurát
hányféle változatban raktám össze. A herendi figurák régen
mindig azonos formában készültek, én pedig ajánlottam,
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hogy próbáljuk megmozgatni a figurákat, ezt még ízlelge-
tik, ez lesz a következô lépés, hogy ôk is felbátorodva
nekilássanak. A másik lépés, hogy ezeket lehet különféle-
képp festeni, most találtam egy ügyes festôt, aki érzi ezeket
a mintákat és érti, hogy én mit kérek tôle.

Országépítô: A hagyományos módon dolgozó festôk
elbizonytalanodnak attól, ha impovizálniuk kell?

Schrammel Imre: Ez olyan szélsôséges; hogy egyes
festôk bizonyos mintákat csinálnak, valaki például az Ap-
ponyit tudja tökéletesen festeni, de ha éppen abból nincs
megrendelés, és át kell ülnie egy másik mintát csinálni,
akkor kevesebbet keres, mert az nem megy neki annyira
jól. Szóval mindegyiknek megvan a maga tudása, és azt
kívánni tôlük, hogy improvizáljanak, az ebbe a helyzetbe
nem illeszkedik. Megtaláltam szerencsére azt a festõt, aki-
nek egy kis változaton
megmutatom, hogy mit
kérek és lépésrôl lépés-
re csalogatom az én ut-
cámba, mert a követke-
zô sorozatnál azt fogom
csinálni, hogy egy cso-
port fehér lesz egészen,
csak valahol egy helyen
lesz mintás, de ott rette-
netesen színes lesz. Ab-
ban a pillanatban a fehér
is színné válik, mert
amúgy nem az. Ez a fes-
tés a herendi hagyo-
mánytól idegen, de most
már elfogadják tôlem, ha
kérek ilyet. Ha az eredmény tetszik, akkor mindjárt többen
is akarják úgy csinálni.

Országépítõ: Hogy alakul az utánpótlás? Vannak fia-
talok, akik ide jelentkeznek?

Schrammel Imre: A gyárnak van saját szakiskolája a
különféle szakmákra. A herendi tanulókat, akik majd az
utánpótlást adják. egy volt növendékem is tanítja. Nekem
is meg kellett tanulnom, hogy hol kezdjek hozzá, ez egy
ezerhatszáz fôs gyár és te ott egyszem magadban vagy, ha
valami újat akarsz csinálni. Minden egyes mûhelyrészben
megmutatták, hogy ôk az urak és tudnak csinálni olyan
cseleket, hogy én abba belebukjak. Azért elég profi vagyok
ahhoz, hogy ezt észrevegyem, és amikor elmentek egy
határig, és éreztem, hogy itt most már keménynek kell
lennem, akkor megmondtam, így kérem és kész, jónapot,
többet nem próbálták meg palira venni. Szóval ha észre-
veszi, hogy nem outsider a pacák, akkor megcsinálja. Azt
el kell fogadni, hogy egy ilyen zárt közösség, ez még etni-
kailag is zárt, fõleg svábok dolgoznak ott, rettentô rátartiak,
de ilyen jól együttmûködõ csapatot sem igen lehet másutt
találni. Ha barátaiddá válnak és segítenek akkor az remek.

Országépítô: Korábban is foglalkoztál porcelánnal?
Schrammel Imre: Azzal foglalkoztam legelôször, por-

celán szakra jártam a Fôiskolán és a diplomámat is ott sze-
reztem. Vannak kis figurácskák 1959-bôl, 60-ból, és látha-
tod, hogy mennyire benne volt már az, amit most csinálok,
ehhez kellett visszanyúlnom. Ezeket annak idején Holló-

házán csináltam, és onnan kirúgtak akkor, mert azt mond-
ták hogy erre a moderneskedésre itt nincs szükség. Akkor
még az összes porcelángyár a Finomkerámiaipari Mûvek-
hez tartozott, ha egy helyról kirúgtak, akkor minden helyrôl
kirúgtak. Porcelánt csak gyárban lehet csinálni, és akkor
kerámiával kezdtem foglalkozni.

Országépítô: Hogyan kapcsolódnak a kerámiával
végzett kísérleteid a herendi gyárhoz?

Schrammel Imre: Ugyanezeket a figurákat csinálom
kerámiából is, ez a kettõ számomra azonos; ez a két anyag
csak abban különbözik egymástól, hogy a porcelán nagyon
tiszta anyag, sterilnek látszik, de valójában az is föld.

Országépítô: Milyen új technológiák kerülnek al-
kalmazásra gyár új épületeinél?

Schrammel Imre: Kétféle feladatom van, az egyik a
Turányi Gábor által ter-
vezett épületeken, a
másik ott, ahol a Triskell
készíti a terveket. Az
utóbbinak van egy ka-
puja és a kapubálvá-
nyok tetejére kell csinál-
nom két figurát.

Azt kérdezték, hogy
meg lehet-e ezt samott-
ból csinálni, de ilyen
nagy samott elemet nem
lehet kiégetni, vagy pe-
dig nagyon könnyen de-
formálódik, azt mond-
tam, csináljuk inkább
betonból. Mutattam ne-

kik példákat, hogy lehet olyan felületeket csinálni, amelyik
hasonló a samotthoz, viszont építészeti szempontból
biztonságos. Ha a betonnak homokból készítek öntôfor-
mát, akkor a felülete felveszi a homokot és ráadásul nagyon
tartós felületet kapok. Tulajdonképpen úgy készül ez, mint
a gótikus téglák Észak-Németországban, ott a
katedrálisokat homokban formált kézi téglából építették.
Most a németek és a hollandok is felújították ezt a régi
technikát és árusítják is ezt az anyagot. Régen az agyagba
homokot gyúrtak, mert soványítani kellett és azt homokba
formálták, készítettek egy téglaméretû fakalodát, azt
megszórták homokkal és abba belecsapták a meggyúrt
agyagot, belepréselték, a tetejét is lesimították homokkal
és úgy fordították ki. A homoknak az a szerepe, mint a
háziasszonyoknál a tepsibe szórt liszt. A tégla a felületébe
égett homoktól fagyálló lesz, ott állnak a 7-800 éves
templomok az erõs, sós tengeri szélben és alig hagyott
nyomot rajtuk az idô. Az új épületekhez Herenden ezt a
fajta téglát használják. Turányi épületéhez az általa
megjelölt helyeken megformázott téglasorokat csinálok,
a kapuhoz pedig két betonsárkányt. Azért sárkányt, mert
ez a motívum nagyon sokszor szerepel ôsi porcelánokon,
a kínaiaknál a porcelán császári privilégium volt és a sár-
kány a császár jele, ezért a sárkány és a porcelán össze is
nõtt a köztudatban.                 (Budapest, 1998. április 24.)

A karneváli figurákat ábrázoló fényképet Kovács Kornél; a mûterem-
részletet és a további porcelánfigurák fényképeit Gerle János készítette.


