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Amennyire az ismereteim elegendôek, nem tudom így van-
e, az Antall-kormány a privatizációs politikájában meg-
különbözette a nemzeti vagyont és a privatizálhatónak és
privatizálandónak gondolt vagyont. A herendi manufaktú-
rát nemzeti vagyonnak tekintették és nem akarták eladni.
Végül úgy határoztak, hogy az alkalmazottak lesznek a
részvényesek és az állam, hogy jelezze az elkötelezettségét,
25 százalékot megtartott magának. Hogy ez a folyamat vég-
hezvihetô legyen és a kialakított forma életképes maradjon,
ahhoz az akkori ipari miniszter, Szabó Iván és környezete
azt gondolta jónak, hogy Makoveczet állítsa az igazgatóság
élére. Már elfelejtettem azokat a keveréseket, huzavonákat,
nyílt és titkos háborúkat, amelyek keretében ez a folyamat
lezajlott, mert nem volt ez egy egyszerû történet. A lényeg
az, hogy létrejött a dolgozói részvényes konstrukció és el
kellett kezdeni a fejlesztést a dekonjunktúra idôszakában.
Ez az elsô lépésben semmi mást nem jelentett, mint hogy
a szocialista tipusú, zárt visszacsatolásos rendszert nyitottá
kellett tenni. Helyre kellett állítani a magyar termékek vala-
mikori tekintélyét, a kereskedelemben a világpiacon meg-
követelt színvonalhoz kellett igazodni. Számítani lehetett
arra, hogy van a világban egy kincsgyûjtô réteg, amelyik
Herendre specializálta magát és amelyik egyenletes felve-
vôpiacot jelent. Olyan emberekre volt szükség, akik a vi-
lágban tájékozottak és alkalmasak az új kereskedelempo-
litika kialakítására, ebben a leghatékonyabb és legérdeke-
sebb személyiség maga a vezérigazgató, Kovács József,
aki hibátlanul beszél négy nyelvet és kiváló szakértô.

Herend valóban manufaktúra-hangulatú gyár volt, ezt
spékelték meg a szocializmus galádságaival: hogy tervet
kell csinálni, azt teljesíteni kell, illeszkedni kell az ötéves
terv célkitûzéseihez stb. Késôbb ez valamelyest enyhült,
de maga a szervezet, a gyáron belüli ellenôrzés, az egész
technológiai rend a szocialist struktúrának felelt meg. Pél-
dául a beruházások a szocialista beruházáspolitika jellem-
zôi szerint maradékpénzekbôl valósultak meg, összeköt-
tetésekkel lehetett pénzt szerezni, akkor gyorsan építettek
valamit, a következô évben megint valamit, aminek követ-
keztében a gyár építészetileg és technológiailag is zûrzava-
ros egyveleggé vált. A belsô szállítási útvonalak feleslege-
sen hosszúak, az egyes üzemrészek kapcsolata nem felel
meg a szükséges technológiai fegyelem követelményeinek
és így tovább. A Kádár-korszak végén ehhez jöttek a gyáron
belüli, fizikailag és szellemileg kimerítô, manipulatív extra
kereseti lehetôségek, amelyek a munkaerkölcsre nem gya-
koroltak felemelô hatást.

A manufaktúra hangulat abból is adódik, hogy az ott
dolgozó jól képzett, kitunô emberek Herendre, Bándra és
más környezô falvakba valók, tulajdonképpen az alapítás
óta. Ez, ha csökkenô mértékben is, még mindig különös,
kettos életet jelent, mert az itteniek jó része szolosgazda
is, termôföldjük is van, tehát kukoricát is kell kapálniuk,
szôlôt is kell metszeniük, az állatokat is el kell látniuk.
Egy félparaszti-félpolgári, kitunô életforma ez, amibôl vi-
szont egyenesen következik, hogy nagyon fontos nekik a

manufaktúra, mert biztos és jó jövedelmet jelent a számuk-
ra, ugyanakkor a termelés ingadozik a dolog természetébôl
következôen, mert amikor szôlôt kell metszeni, akkor szô-
lôt kell metszeni. Nem is lehet egy szigorú munkafegyelem-
re épülô, ipari jellegû termelést megszervezni. Magyaror-
szágon természetes az, hogy a körzeti orvos kiírja az em-
bert, ha le kell vágnia a disznót, ez elintézhetô. A privati-
zációt követôen kezdetben voltak bátortalan kísérletek,
hogy nagyobb fegyelmet vezessenek be, de ez lehetetlen
volt, én pártoltam azt, hogy vegyük tudomásul ezt az
alaphelyzetet. Azt ugyanakkor biztosítani kell, hogy ha van
egy megrendelés, az minden körülmények között határ-
idôre és magas minôségben teljesítve legyen. Régen ter-
mészetes volt, ha valami nem sikerül, azt össze kell törni,
csinálunk helyette másikat. Ennek következtében megle-
hetosen sok volt a selejt. A már említett megromlott erkölcsi
légkörbe beleillett, hogy az akkori gyári vezetés rövidtávú
haszonkeresése jegyében piacra dobott selejtes porcelánt
a herendiek maguk festették meg otthon. Ezért nagyon
nehéz megítélni, hogy mi a hamis, és mi nem az. Ez nem-
zetközi problémákhoz is vezetett, néhány évvel ezelôtt ez
a selejtként a gyárból nagy tömegben kikerült fehér porce-
lán késztermékként jelent meg az Egyesült Államokban,
aminek következtében a manufaktúra az amerikai piacon
váratlan nehézségekkel kellett, hogy szembenézzen. Ezt
követôen pedig megjelent egy amerikai vevô, hogy meg-
venné az ÁPV Rt-nél lévô részvénycsomagot és azonnal
tôkét szeretne emelni. Ezellen még tudott védekezni He-
rend és rendôrségi eszközökkel, vizsgálatok indíttatásával
és egyéb kemény eszközökkel vissza tudta utasítani, de
történtek kísérletek arra, hogy a leírt ambivalenciát kihasz-
nálják olyan kapitalista hiénák, akik Magyarországon
másutt is megjelentek.

Az igazgatósággal együtt két dolgot szorgalmaztunk,
az egyik az eleven belsô információs rendszer kiépítése,
hogy a kereskedelmi orientáció megerôsödjön és mûködni
tudjon. A másik dolog az, – amit a saját cégem tapasztalatá-
ból is ismerek – ha szellemileg stagnál egy vállalkozás,
akkor az elkezd zülleni. Van egy kivédhetetlen törvény,
hogy minden magasabbrendû rendszer alacsonyabbrendû
rendszerré igyekszik válni. Ha nincsenek új gondolatok, a
megújulásra vonatkozó impulzusok, akkor a cég elkezd
zülleni. A porcelán piacán egy hosszantartó dekonjunktú-
rás idôszak alatt Rosenthal, Meissen is elkezdtek az ala-
csonyabb igényszint felé törekedni és ezt megtette Herend
is. Rájöttek, hogy nem feltétlenül funkcionális tárgyakat
kell készíteni, hanem nippeket, kis dísztárgyakat, és egy
régi pikkelyes herendi mintával elkezdtek nyuszit, kisele-
fántot és egyéb állatokat befesteni és új piaci területeken
nagy sikert arattak velük, ami azt a látszatot keltette, hogy
Herendnek jól megy. Nem vették észre azt, hogy ezzel
egy alacsonyabb szintre törtek be, ahol lehet sikereket el-
érni, de ezzel együtt lezuhannak egy alacsonyabb keres-
kedelmi és árszintre, valamint egy szellemileg alacsonyabb
szintre. Herend mindig is eklektikus volt, a minták és az
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edények is egy eklektikus gondolkodás és hagyomány
eredményei, a kincs és a giccs határán természetesen. A
kincs oldalán mûködött inkább a világpiacon, de nagyon
könnyû átbilleni, ha valaki nem figyel oda és a pikkelyes
nyuszik világa ilyen súlyos veszélyt hordoz magában.
Tekintettel arra, hogy Schrammel Imre, az Iparmûvészeti
Fôiskola rektora is tagja az igazgatóságnak, kértem a többi
tagot, hogy mentse fel ôt az összeférhetetlenség alól és a
józan eszünket használva kérjük meg, hogy kezdjen bele
egy termékmegújítási folyamatba. A kezdeményezésünkre
bekapcsolódott ebbe több szobrász és keramikus, valamint
a manufaktúra saját mûvészei, akiknek az új termékek ter-
vezése a feladata, részben beleillesztve azokat a hagyo-
mányos termékek közé, részben teljesen szabadon alkotva.
Ezeknek a keramikusoknak remek dolguk van, önálló szo-
bákban dolgoznak közvetlen kapcsolatban a gipszesekkel
és  a többi munkafolyamattal; amit kitalálnak, azt azonnal
meg lehet valósítani, azt hiszem keramikusnak ilyen fan-
tasztikus lehetôsége nem nagyon van másutt. A gyári alkal-
mazotti státusz azonban, bármilyen elnevezéssel illessék
is, alkalmazotti tudattal jár, ami nem kedvez a kísérletezô
jókedvnek, nem mondható, hogy a belsô tervezôgárda
sikeresen dolgozott.  Amikor kezdeményeztük a siklósi
közös muhelyt, hogy a neves szobrászok és a saját mûvé-
szek között kialakuljon egyfajta kommunikáció, nem
mondhatom, hogy ez gyümölcsözô együttmûködés lett
volna. A mi embereinket a helyzet nem lelkesítette, hanem
inkább féltették a hegemóniájukat és a nimbuszukat. Né-
hány keramikus  remek alkotásokat hozott létre, azt hi-
szem, a legérdekesebb és a  leghosszabb távon az értékel-
hetô, amit Schrammel hozott.

Az az általános megújítási folyamat, amihez hozzáfo-
gott, nagyon súlyos nehézséget hozott felszínre. Az em-
berek nem hittek benne, nagyon lassan jönnek rá az értel-
mére, tudniillik már a harmincas években rendszeres volt
és még az ötvenes-hatvanas években is elôfordult, hogy
egy-egy szobrászt, Kisfaludi Strobl Zsigmondot, meg má-
sokat odahívtak, akik ágaskodó lovat, juhászt, aktot min-
táztak, de ezek a külsô, nadrágos emberek kakukktojásai
maradtak, az egész nem épült bele a szervezetbe, nem is
zavarta az embereket, megformálták, kifestették abszolút
korrekt módon, de nem lelkesedtek értük, nem foglalkoz-
tak velük. Schrammel sokkal súlyosabb próba elé állította
ôket, ô bement az üzembe, partnereket keresett magának,
és velük akarta megcsináltatni, amit kitalált. Megcsinálta a
velencei karneváli figurákat és ezeket hagyományos he-
rendi mintákkal borította be, nemcsak azért, hogy heren-
dies legyen, hanem azért, hogy bármelyik porcelánfestô
képes legyen önálló improvizációval megcsinálni. Aktivi-
zálni akarta az embereket és kiderült, hogy ez nagyon ne-
héz és nagyon lassú folyamat. A korábban leírt kétlaki élet
keretei között élô embereket ennek a világhírû keramikus-
nak az ambiciója, az erôszakossága, – bár Schrammelt
nagyon nehéz volna erôszakosnak nevezni – inkább a ki-
tartása, erôsen próbára tette. A közelmúlt óriási frankfurti
sikere és a karneváli figurák hallatlan szakmai visszhangja
nem jelent meg a manufaktúrán belül, mint a saját sikerük.
Az emberek nem érezték a magukénak ezt az eredményt.
Sokminden átszínezte a herendi manufaktúra részvénytu-
lajdonos dolgozóinak a tudatát. Herend  évekkel ezelott
megválasztotta például azt a kommunista tanácselnököt
polgármesternek, akit korábban az elsô szabadon választott
herendi önkormányzat távolított el a helyérôl nem megfele-
lô pénzkezelés miatt. Az önkormányzati választásokon ezSchrammel Imre: Kísérleti porcelánfigurák (Fotó: Gerle János)
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az ember úgy kampányolt, hogy a plakátjain hirdette, a
manufaktúra hamarosan tönkremegy és bilit fog gyártani.
Az ottani emberek mégis megválasztották. Ebbôl messze-
meno következtetéseket nem lehet levonni, de az látható
belôle, hogy az emberek érzelmei enyhén szólva ambiva-
lensek, ami a belsô megújulási folyamatot is illeti. Ezek az
érzések megmaradnak az emberekben, sôt, megmarad egy
gyanakvás is, hogy ezek a külsô emberek, közöttük a
Makovecz, mit akarnak itt egyáltalán, nyilván nem azért a
jelentéktelen fizetésért vannak itt, amit ezért a munkáért
kapnak.

A megújulás eddig nem volt látható Herenden, most
már igen. A kereskedelempolitika volt az elsô, Szingapurtól
a keleti német tartományokig üzleteket nyitottunk, felújí-
tottuk a budapesti üzleteket, a forgalom elindult. A súlyos
problémákkal küzdô európai és távol-keleti porcelángyá-
rak mellett Herend termelése és bevétele folyamatosan
nôtt, jobban, mint ami a forint leértékelésébôl adódik. Elju-
tottunk odáig, hogy reálissá vált, hogy a szükséges beruhá-
zásokat hitel felvétele nélkül el lehet kezdeni. Elindultak
a belsô felújítások a leromlott állapotú épületekben, a mú-
zeum értelmes bekapcsolása a manufaktúra belsô rend-
szerébe, valamint a bejárat elôtt össze-vissza épített léte-
sítmények helyett egy szakmai bemutatásra, vendéglátásra,
kereskedelemre alkalmas együttes megépítése. Mielôtt ez
elkezdôdött volna, a legnagyobb megdöbbenésemre az
erre vonatkozó igazgatósági döntést az igazgatóság tudta
nélkül végrehajtva megjelent a manufaktúra mûszaki ve-
zetése Mányi István kész tervdokumentációjával és ebbôl
lett egy cirkusz természetesen. Én azonnal leállíttattam ezt
a folyamatot és közöltem, hogy  egy Herend életében ilyen
jelentôs, többmilliárdos beruházást csak pályázattal lehet
megcsinálni. Semmiféle retorziót nem követeltem a sza-
bálytalanságok miatt, csak azt mondtam, hogy ezt most
félretesszük, ha egyszer megrendelték a munkát, akkor
azt tessék kifizetni, a veszteséget állja a cég, lehet, hogy
ez helytelen volt és a felelôsökkel kellett volna megfizet-
tetnem, mindenesetre így történt. A kiírt pályázaton neves
emberekbôl állítottuk össze a zsürit, ott volt Jánossy
György, meghívtuk a mûemlékfelügyelôséget is a mûem-
léknek nyilvánított klasszicista jellegû régi gyárépület miatt,
a pályázati részvételre pedig meghívtuk Ekler Dezsôt,
Turányi Gábort, a Triskellt és Mányi Istvánt is. A második
forduló után úgy döntöttünk, hogy a Triskell csinálja meg
a gyárrekonstrukciót, Turányi pedig a reprezentációs épü-
letet. Turányi építészetét  nagyon nagyra tartom, nagyon
autentikusnak, nem tudom másként jellemezni, mint ókon-
zervatív szemléletûnek, akihez legközelebb Asplund építé-
szete áll, mert egyszerû, tartalmas és komor. Az új épület
terve is ebben a stílusban készült. Sajnos a cég ügyvitele
nagyon rugalmatlan volt, nem tudtak szót érteni a manufak-
túra mûszaki vezetôivel, konfliktus konfliktust követett,
amit részben Turányiék szabályozásával, részben a mi mû-
szaki részlegünk elcsendesítésével sikerült elvinni addig,
hogy a komplett kiviteli tervek elkészüljenek. Sajnos pénz-
rol is szó volt itt, mert mindenki túl sok pénzt szeretne
keresni.

Turányi viszonylag jól hajózott ezen  a meglehetôsen
mocskos és háborgó tengeren, a terv szép lett és jó lett.

Sok problémám volt a terveztetéssel, amit természetesen
mindenki megelégedésére nem lehet csinálni, a konfliktu-
sokat lehet kezelni, de nem lehet megakadályozni a plety-
kákat és az ország jelenlegi állapotából következô men-
talitásbeli zavarokat.  Elterjedt a manufaktúrán belül, hogy
az egész beruházás csak a Makovecz ambíciója, mert ez
az ô igazi bulija. Ezek ellenôrizhetetlen, bizonyíthatatlan
és kivédhetetlen támadások, nem lehet megtalálni az ere-
detét, de az emberek közé befészkeli magát.

A lázas állapotban lévo helyzetet nagyon rosszkor érte
a következo atrocitás. Az ÁPV Rt egyik alkalmazottja az
ott tárgyaló mrp-vezetôknek elejtette azt a megjegyzést,
hogy két ellenzéki közéleti személyiség, Mádl Ferenc és
Makovecz Imre sok egy igazgatóságban, talán az egyiknek
vissza kellene lépnie. Ugyanakkor az ÁPV Rt bejelentette
az igényét arra, hogy Mádl Ferenc helyett ôt egy saját alkal-
mazottja képviselje az igazgatóságban. Miután elindult ez
a kis veszettséget hordozó róka, aki szét is vitte a hírt a
manufaktúra emberei között, az igazgatóság tiltakozására
az ÁPV Rt igazgatója bocsánatot kért. Addigra azonban a
veszett róka már úton volt. A közgyûlés elôtt, mert ez a
játékszabály, az igazgatóság lemond, a részvényeseket
képviselô szervezet egy új névsort állít a részvényesek elé,
amirôl szavaznak. Ez most is így történt. Az ÁPV Rt új kép-
viselojével kiegészített listára leadták a szavazatokat és
másnap kaptam egy papirost, amiben közölték velem,
hogy nem kaptam meg a szükséges számú szavazatot, így
nem vagyok benne az új igazgatóságban. Az ÁPV Rt új
képviseloje viszont benne van. Egy politikai sandaság, a
pletykák, a megújulással szembeni ellenszenv gyôzött te-
hát. Ez a történet. A történettel az a baj, hogy van egy fel-
ismerhetô karaktere. Ha ez a trend folytatódik, hogy tehát
azt a személyt, aki jelenlétével igyekszik fenntartani a meg-
újulást, nem engedi az entropia irányába való elmozdulást,
le kell cserélni, akkor a következô személy a vezérigazgató
lesz. Jelentéktelen, másodlagos, partikuláris kérdésekrôl
fog tárgyalni az igazgatóság és elemeire esik szét az a han-
gulat, hogy Herend egy világhírû, a legmagasabb kategó-
riába tartozó cég, és ehhez méltóan kell  a jövôjét megfor-
málni. Ha ez a tendencia érvényesül, és én nagyon nem
szeretném, ha ez bekövetkeznék, akkor Herendnek az a
fejlodési vonala, ami idáig, ha itt-ott buktatókkal is, de fel-
felé ívelt, megtörik.

Az igazgatóság tagjainak, amikor a tudomásomra jutott,
hogy én már elmehetek, akkor még egyelôre hivatalban
lévô elnökként megtiltottam, hogy velem szolidaritást vál-
laljanak azért, hogy a manufaktúra érdekeit képviselhes-
sék. Azon kívül nem engedhettem meg magamnak azt,
hogy bárki engem ebben a helyzetben megvígasztaljon.
Nem vagyok gôgös természetû, de engedjék meg  nekem,
hogy magam védjem meg magam és az, aki engem küldött,
és nem kívánok részvétet elfogadni ennek a történetnek a
kapcsán. Aggódom azért, hogy az elindult beruházás képes
lesz-e normálisan befejezôdni, máris ellentervekrôl suttog-
nak, amikrôl semmiféle konkrét információm nincsen.
Lehet, hogy én is hibás vagyok abban, hogy így történt,
mert sokkal radikálisabban és szélsôségesebben kellett
volna fellépnem, akkor azonban a fejlôdésnek ezt az irá-
nyát a herendi társaság nem tudta volna fölvenni. Én mindig



41

a lassú, szívós munkában hiszek, nem a forradalmi átalaku-
lásban. Rendkívül sajnálom, hogy a zömében sváb szár-
mazású herendiek, akiknek természetes tulajdonsága a
szorgalom és a kitartó munka, nem jöttek rá, hogy az ér-
dekükben tevékenykedem és nem tudtak megvédeni.

(Budapest, 1998. május 5.)

*

Április 28-án, délután az mrp-közgyûlés megválasztotta
az új igazgatósági tagságra jelölteket, közéjük bekerült
az ÁPV Rt új jelöltje, Kérdô Bálint; a korábbi elnök, Mako-
vecz Imre nem kapta meg az ehhez szükséges szavazato-
kat. A május 16-i társasági közgyûlés megválasztotta az
új igazgatóságot. Kovács József vezérigazgató a vele készült
interjú javított szövegével együtt az alábbi sorokat küldte
az Országépítô szerkesztôségének:

Sajnos az mrp-közgyûlésen, ahol az egybentartott herendi
részvények súlya folytán a késôbbi társasági közgyûlés
kérdései már jószerivel eldôlnek, olyan személyi döntés
született, ami elszomorít, aggaszt és felháborít.

Elszomorít, mert az igazgatóság nagy tekintélyû tagjai
– magamat is ideértve – nem tudták megértetni tisztességes,
jövôt formáló, józan elképzeléseiket a manufaktúra vezeté-
sének alacsonyabb szintjén állókkal.

Aggaszt, mert a manufaktúra tanult, poziciójuknál fog-
va széleslátókörû herendi vezetôi sem azonosultak az
igazgatóság által vallott és meghirdetett vállalati filozófiával
és küldetéssel; és véleményformáló szerepük és feladatuk
rossz eljátszása és végrehajtása folytán teret nyert a kicsi-
nyesség, a belterjességre törekvés, visszaszorult a hosszú-
távú gondolkodás és a kiválóságra törekvés célkitûzése.

Felháborít a döntés, mert gerinces emberhez méltatlan.
Suttogó, rejtôzködô, lapuló, mocskolódó szervezkedés
eredménye.

Mi történt? Igaz, a pesti igazgatósági tagok, kis többség-
gel, éppen hogy megválasztásra kerültek. Makovecz Imrét
viszont, anélkül, hogy a körülbelül 1600 részvényes közül
bárki is nyíltan bármit felhozott volna ellene, a szavazás
titkossága mögé bújva, kiebrudaltuk.

Kovács József

*

Az április 28-i MRP közgyûlési választást követôen, érte-
sülve arról, hogy az új igazgatóságnak nem tagja többé,
Makovecz Imre  felháborodott és részben ironikus hangú
levelet küldött Herendre (ennek lényegét a vele folytatott
beszélgetésben elmondta), kérve, hogy azt a részvényesek-
kel ismertessék. Erre a levélre válaszolva a társasági köz-
gyûlésen, ahol nyomatékos kérésére Makovecz Imre levelét
is ismertették, Bányai József porcelánfestô a maga és mun-
katársai nevében az alábbi levelet olvasta fel:

Igen Tisztelt Makovecz úr!

Bocsásson meg, hogy Önhöz hasonlóan fogalmazok. Én
is örülök. Legalábbis annak, hogy az Ön – MRP vezetése
által titkosított – levelének egy másolata eljutott hozzám.
Szerintem az MRP vezetése úgy gondolta helyettünk is,
hogy mi, kisrészvényesek igazán nem vagyunk kíváncsiak
a négy és fél éve itt elnöklô Makovecz Imre levelére. Az
az egy-két bugris, akit ez egyáltalán érdekel, elolvashatja
a gazdasági igazgató úr szobájában.

Levelében írja, milyen elegánsan vettek búcsút Öntôl.
El tudom képzelni. Annak is örül, hogy nem jutottunk eddig
a privatizáció lejtôjére, mint sokan mások ebben a hazában.
Hogy kiegyensúlyozott a jövedelmünk, folyik a „termék-
megújulás”, elkezdôdött gyárunk, környezetünk európai
színvonalúvá tétele. Ennek mindannyian örülünk.

Viszont a valóban tisztesésgesen dolgozó emberek,
és ezek vannak döntô többségben, félnek a bizonytalan
jövôtôl, mely az Ön elegánsnak egyáltalán nem nevezhetô
eltávolításával ezentúl még kiszámíthatatlanabb lesz.

„Örül annak”, hogy senki sem szennyezte  be suttogó
pletykákkal az Ön nevét, hogy nem tartottuk soknak az
itteni havi 22 ezer forintos juttatását, hiszen ma szavazzuk
meg az Ön nélkül felálló igazgatóság magasabb díjazását.

Nem igaz, hogy a többségnek nem tetszenek a hosszú
távú tervei, az sem igaz, hogy valamilyen nem létezô érdek-
képviselet talán csak a mesékben létezô tagjai végigoson-
tak szellemek módjára az egyes munkahelyeken, azt állítva,
hogy a Makovecz korrupt, és hogy ki a pestiekkel! jelszóval
maguk mellé állítsák az egyébként becsületes, jószándékú
kisrészvényeseket.

Meggyôzôdésem, hogy sem a nagy, sem a kis fônö-
köcskék nem bujtogattak Ön ellen. Megmondom, miért.

Azért, mert a felsô- és középvezetôk nem is olyan
régen átestek egy szerintem is jó asszertív képzésen. Ezért
tartom képtelenségnek, hogy közülünk bárki is ne merné
elmondani a véleményét, gondoatait egy közgyûlés elôtt.
Ezek után viszont nem értem, hogy kiknek, milyen érdek-
csoportoknak állott Ön az útjában.

Napok óta ezen töprengek, de aztán erre is rájöttem.
Csakis az ufók lehettek. Hogy miért éppen ôk? Gondolom,
mert láthatatlanok, meg nem vettek részt asszertív tanfo-
lyamon. És a számítógéprendszerbe vírust helyeztek el.

Nagyon komolyra fordítva a szót: nagyon sajnálom,
sôt szégyellem, hogy ismét az újságok címlapján díszelgünk
egy újabb negatív szenzációval, ami igazán nem öergbíti
gyárunk hírnevét.

Komolyan féltem, féltjük gyárunk jövôjét, melyet Ma-
kovecz Imre, Kossuth-díjas, európai hírû építész segített,
és segíthetett volna még sokáig megvalósítani.

Ezért a tiszteséges munkavállalók nevében megköve-
tem Önt, Makovecz úr! De tudom, hogy ez nem elég. Kö-
szönjük az eddigi munkáját.

Herend, 1998. május 16.

Bányai József


