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gig kell gondolniuk, hogy az iparáguk
ban miképpen képződik a nyereség, 
milyen jövőbeni akciók teszik lehetővé 
a profit képződését, megszerzését. A 
könyv bemutatja az általuk a nyereség- 
szerzés módjaira ajánlott modellek ti
zenegy változatát, amelyeket sikeresen 
alkalmaznak az üzleti tevékenységü
ket megújítani szándékozó vállalatok.

Az összefoglaló a könyvben leírtak 
rendszerbefoglalásához, a konkrét fela
datok áttekintéséhez nyújt segítséget a 
jövőkép- és stratégiaalkotás legfonto
sabb lépéseinek áttekintésével. Kitér az 
előkészítéstől kezdve a jövőkép és a 
misszió felvázolásán, a környezet és a 
belső adottságok, képességek vizsgá
latán át a végső fomia kialakításáig. 
Legvégül variánsokat ismerünk meg a 
cselekvési módok meghatározásához, a 
stratégiák megfogalmazásához. A szer
ző megjegyzi, hogy ezek egymástól 
függetlenül és egymással kombinálva 
is alkalmazhatók. Könyve hasznos tá
jékoztatást nyújt napjaink vezető válla
latainak straatégiai, értékteremtésre 
irányuló elgondolásairól.

Rubóczky István
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Az érett reneszánsz. Itália, Spanyolország. 
A reneszánsz elterjedése Európában

M agyar K ö n yv k lu b , 2000.
A sorozat 7. és 8. kötete. Bennük egy 
csodálatos világ tárul elénk: a rene
szánsz művészek, alkotásaik, és nem 
utolsó sorban mecénásaik világa. Igaz, 
a mecénások motivációja többnyire ko
rántsem szeplőtlen. Amint a reneszánsz 
itáliai térhódításáról olvashatjuk „Eb
ben a világban a művészetpártolás a 
hatalom és a tekintély jelképévé válik -  
mi több, bizonyos körökben kívánatos 
vagy egyenesen kötelező is... A hatalom 
valósággal megköveteli a fényűzést..." 
Tegyük azonban rögtön hozzá: a fényű
zés itt igen jelentős részben szépséges 
műalkotások létrehozását jelenti és ter
mészetesen ennek finanszírozását is,

éppen ezért soha rosszabb célja ne le
gyen a gazdagok és a hatalmasok ma
gamutogatásának! És „E cél szolgá
latára jött létre a fejedelmek, hercegek 
és arisztokraták udvara körül egy „kul
turális apparátus", ami gyűjteménye
ket. álarchitektúrát, lakóházak, kertek 
építését eredményezi művészek, iro
dalmárok és humanisták részvételé
vel". Egészítsük ki rögtön e felsorolást, 
amint erre e kötetek bőséges bizony
sággal szolgálnak, palotákkal, valamint 
templomokkal és egyéb középületek
kel is. „A műveltség megjelenik az 
„erények" sorában, ami a fejedelemre 
nézve kötelező, tágabb keretek között 
pedig a város képének is ezt kell tük
röznie, hogy műremekei révén az elöl
járói hírnevét öregbítse." Valóban, le
nyűgözően szép alkotások -  építészeti 
művek, szobrok, festmények, egyéb 
dísztárgyak -  kincsestárát tárják e kö
tetek elénk, és e műalkotások érték
rendje is barátságos: a humanista érté
keket tükrözi.

„A humanizmust nevezhetjük a re
neszánsz filozófiájának, amely áthatja 
az akkori szellemi élet minden elemét" 
összegezik a szerzők. Aligha kerülhető 
meg a következtetés, hogy az értékrend 
mai alakulását tekintve ugyancsak kel
lene a mai világnak egy új reneszánsz, 
hiszen éppen a humanizmus az, ami 
mindinkább kiszorulni látszik az azon 
eluralkodó értékrendből.

Figyelemreméltó az egyház nagyon is 
gyakorlatisas hozzáállása: „A Cinque
cento beköszöntével Róma veszi át Itá
lia művészeti fővárosának szerepét, mi
közben a pápák udvarában valóságos 
kultúra- és művészetpolitika alakul ki, 
amely a legkiválóbb alkotókkal szá
mol... Tekintettel arra, hogy a korszak 
kultúrája és uralkodó művészeti tö
rekvései világi jellegűek voltak, az egy
ház nemigen habozott, hogy a klasz- 
szikus pogány tematikát szent helyekre 
is bevezesse, mintegy egyezséget kötve 
a szakrális és a profán gondolatok kö
zött."
Az előző kötet is utalt rá, hogy a rene
szánsz emelte a művészt (ismét) mes
teremberből a megbecsülendő alkotó

rangjára. Ez bizonyára nagyban hoz
zájárulhatott ahhoz, hogy -  amint ol
vashatjuk -  „a miivé szék nem csak fá 
radhatatlanul kutatták alkotó- és kife
jező eszközeik fejlesztésének lehetősé
geit, hanem sokan elméletekbe is fog
lalták a saját nézeteiket, felfogásukat a 
művészetről és azokról a technikai 
módszerekről, amelyeket létrehoztak, 
fejlesztettek. A közkézen forgó érteke
zések, amelyeket jobbára maguk a mű
vészek állítottak össze, nemcsak a nagy 
reneszánsz alkotók tapasztalatait és 
ismereteit gyűjtötték egybe, hanem tár
gyalták a korábbról örökölt tanításokat 
is." A szerzők között pedig olyan ne
veket találhatunk, mint Leonardo da 
Vinci, Dürer. Palladio, Giorgio Vasari.

Egy rövid fejezet betekintést enged a 
római Szent Péter bazilika építésének 
történetébe, s felvázolja azt a különle
ges technikai teljesítményt, amelyet a 
hatalmas kupola létrehozása jelentett. 
Valójában alig felfogható, hogy a tudo
mányok akkori állása mellett az alko
tók hogyan voltak képesek erre.

A kötetek, amelyek egyaránt felölelik 
az érett reneszánsz építészetét, szobrá- 
szatát és festészetét, nagyrészt a kie
melkedő művészek és azok alkotásai
nak bemutatásával vezetnek végig e 
stílus kiteljesedésének és európai elter
jedésének történetén. A leírások szük
ségképpen szűkszavúak, de így is so- 
katmondóak. Az elbeszélés színességét 
jól érzékeltetik már az alcímek is: 
Raffaello, az építész és díszítőművész 
+ Peruzzi hozadéka + Michelangelo 
hallatlan merészsége + a klasszikus stí
lus nagykövetei Velencében + Giulio 
Romano festői architektúrája + 
Palladio: hagyomány és korszerűség + 
Róma Vignola jegyében + Michelan
gelo, a Cinquecento géniusza + Cellini 
virtuozitása + Giambologna és a csiga
vonal + Giorgone, az első velencei 
mester + Leonardo öröksége Lombar
diában és Piemontéban + Ferrera her
cegi udvara: Garofalo és Dosso Dossi + 
Correggio független útja + Parmigia
nino stílusa + Beccufumi Sienában + 
Barocci lágy stílusa + Tintoretto teatra
litása.
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A Spanyolországról szóló résznél egye- j 
bek közt: a klasszikus rend: Pedro ! 
Machuca + A platereszk meghaladása: j 
Covarrubias + A szintézis: Silóé és j 
Vandelvira + A burgosi iskola: Bi- i 
garny: Ordónez és Silóé + A Leoni csa- i 
Iád és az andalúz iskola + A manieriz- j 
mus kezdetei: Berruguete, a két Masip i 
és az andalúz iskola. Külön említést ér- i 
demel az a fejezet, amely El Greco cső- j 
dálatos művészetét mutatja be.

A nyolcadik kötet arról szól, hogyan ; 
terjedt a reneszánsz művészet Euró- j 
pában. A kiindulást kétségtelenül az j 
itáliai művészet adta. Igen figyelem- ! 
reméltó a „technikai háttér” szerepe. A j 
mint a szerzők vázolják, művészeti té- | 
ren az eszmék, személyek mobilitása je- i 
lentősen megnőtt azoknak a mechaniz- i 
musoknak a jóvoltából, amelyek az itá- j 
liai stílus elterjesztésére alakultak ki. A j 
könyvnyomtatás, a metszetek, a művé- j 
szék utazásai, az udvarok fogékonysá- j 
ga az itáliai ízlésre és sok más tényező j 
együtt adta ezt a környezetet, amelyben j 
a XVI. századi aurópai művészet fejlő- i 
dése végbement. I
Az eredmény, az itáliai reneszánsz ha- j 
tására kialakult európai művészet élve- j 
zetesen sokszínű. „Minden műves: \ 
azon iparkodott, hogy kialakítsa a ma- | 
ga italianizált modelljét. Néhányon el- ; 
fordultak mindattól, amit elődeik te- ! 
re mtettek meg, és több-kevesebb siker- j 
rel, de eltökélten ásták bele magukat a: j 
újba, vagy annak valamelyik szeletébe. \ 
Mások tartózkodóbbak voltak, és ese- j 
teliként átvettek valamit a délről szár- j 
mazó gondolatokból, anélkül azonban, \ 
hogy a saját művészi hagyományaik j 
alapelemeiből bármit feladtak volna. A j 
két véglet között számtalan köztes vál- j 
tozat húzódik meg..." Az alkotások^ 
szépségéből pedig nagyon sokat visz- i 
szaad a könyv gazdag képanyaga.

A könyvek ezúttal is elegánsak, nagyon i 
szép kiállításúak. Kár, hogy a két oldalt j 
beborító képeket megtöri a lapok fűzé- j 
se, ez azonban inkább csak apró szép- ; 
séghiba.

A szerzők döntése, hogy mennyi tárgy- j 
beli tudást tételeznek fel az olvasókról, j

Ez utóbbiak között bizonyára lesznek 
olyanok, akik szívesebben vennének 
helyenként több magyarázatot, (pl. 
egyes stílusok fő azonosító vonásairól, 
vagy éppen a kevésbé közismert építé
szeti, művészeti szakkifejezésekről) Ez 
is legfeljebb csekély kényelmetlenség, 
amelyet könnyen feledtet az élmény, 
amelyet e kötetek olvasása ad.

0 .  P.

SIGVALD J. Harryson

JAPÁN__________
TECHNOLÓGIA____
ÉS INNOVÁCIÓ __
MENEDZSMENT
(Japanese Technology and Innovation 
Management)

Edward Elgar, 1998 (Angol nyelven)

Harryson szerint e művének legfőbb 
üzenete, hogy az innovációs folyamat 
többé nem korlátozódik a know-how-ra 
-  azaz a „tudni hogyan csináljuk” is
meretére -  hanem inkább a „tudni ki
hez forduljunk” válik a támaszává. A 
cégeknek, hogy képesek legyenek gyor
san fejlődni és ennek révén kellő rugal
masságai alkalmazkodni a piacok vál
tozásaihoz, változtatni kell a stratégiá
jukon. Többé nem arra kell töreked
niük, hogy a részlegeik minden szük
séges tudást belül halmozzanak fel, 
hogy mesterfokon és minden szükséges 
részletre kiterjedően megtanulják min
den feladat ellátását, azaz felszerelkez
zenek minden szükséges know-how 
birtoklásával, hanem inkább arra, hogy 
képesek legyenek a szükséges tudást, 
know-how-t a kapcsolataik révén be
vonni a tevékenységükbe. Ennek meg
felelően, a kutatás-fejlesztés vezetői
nek, valamint a technológiai vezetők
nek gondoskodniuk kell arról, hogy 
minden tevékenységi terület vezetője 
pontosan tudja, kik azok -  mind a cé
gen belül, mind pedig a külvilágban 
akik segíteni tudnak a K+F projektjeik 
sikerre vitelében.

VEZETÉSTUDOMÁNY

Maga az alapelv természetesen régóta 
nem újdonság. Benne az a törekvés je
lenik meg, hogy a cég, illetve annak 
részlege a munkamegosztás révén opti
malizálja erőforrásainak felhasználá
sát. Az innovációs fejlesztő munkában 
ennek megvalósítására vált világszerte 
nagyjelentőségű területté, sőt üzletággá 
a technológia transzfer1. Jórészt ez te
szi lehetővé a cégek, illtve a részlegeik 
számára, hogy a maguk ezen a terüle
ten végzendő tevékenységének bizo
nyos elemeit pótolják, illetve kiegészít
sék mások átvehető tudásával, illetve 
innovációs eredményeivel. Az így meg
valósuló munkamegosztás eszközül 
szolgál arra, hogy megteremthessék az 
innovációs fejlesztéshez mozgósítható 
saját erőforrásaik optimális kihasználá
sának feltételeit, és ezzel javítsák tevé
kenységük gazdasági hatékonyságát, 
ami már önmagában is a versenyké
pességük javulását eredményezheti. Az 
ilyen munkamegosztás további, na
gyon figyelemreméltó hozadéka, hogy
■ Általa jelentős mértékben lerövidít
hetik az innovációs fejlesztés elvégzé
séhez szükséges időt, és ezzel számot
tevően gyorsabban tudnak megjelenni 
a piacon az új innovációs eredménye
ket megtestesítő árucikkekkel;
■ A mások által létrehozott, kész és fő
ként már kipróbált, illetve igazolt ered
mények átvétele révén ugyancsak je
lentős mértékben csökkenteni tudják az 
innovációs fejlesztő munkával amúgy 
elkerülhetetlenül együttjáró kockáza
tokat, és el tudják kerülni a fejlesztési 
zsákutcákat és a buktatókat (az innová
cióban is „más kárán tanul az okos”);
■ Ez kínál gyakorlati lehetőségeket ar
ra, hogy a maguk innovációs fejlesztési 
eredményeit, az azokban rejlő gazdasá
gi értékeket a saját közvetlen tevékeny-

1 A technológia transzfer sokkal többet 
foglal magában, mint pusztán a techno
lógiákkal folytatott kereskedelmi ügyle
teket. Az esetek igen jelentős hányadá
ban a cégek különféle szakmai kapcsola
tok útján, nem pedig kereskedelmi ügy
letek révén jutnak technológiákhoz, vagy 
azok létrehozását segítő K+F és egyéb 
innovációs fejlesztési eredményekhez.
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