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Tettük a Zsolnay Manufaktúra szellemiségéért 

Mondhatjuk, hogy az ember állandóan pedigrében gondolkodik. Folyton mindennek az eredetét 

kutatja, hogy aztán az élet minden területén minősítsen, rangsoroljon, fontossági sorrendeket 

állítson fel. Fontosak a márkák, a helyezések, a teljesítések, az előzmények, az ősök. Tudnia kell, 

hogy mely vérvonalból származik kedvenc lova, milyen alomból veszi kedvenc kutyáját, kik 

voltak kedvese szülei, nagyszülei, és milyen kultúrák előzték meg kiszemelt külföldi útja 

látnivalóit stb.  

Ezek után felmerül a kérdés, hogy miért lenne ez másként a Zsolnay hagyaték esetében. Tágabb 

értelemben életünk foglalata a természet, de ha ember alkotta produktumokban gondolkodunk, 

akkor az épített környezet. Ez pedig velünk, az emberiséggel, a társadalommal együtt fejlődött. 

Meggyőződésem, hogy ez a fejlődés megtorpan, ill. célt téveszt, elbizonytalanodik, azoknál, akik 

az egyetemleges kultúra múltjáról nem vesznek tudomást.  

Igen fontos az építész szerepe, bár az elgondolkoztató, hogy történeti épület, épület 

együttes átalakítását akár olyan tervező is 

tervezheti, aki nem jártas a történeti 

anyagok, szerkezetek, technológiák 

világában, nem érti azok eszmei, etikai 

üzeneteit. Mire is gondolok? Az EKF 

egyik kiszemelt célja és egyben felajánlása 

a hajdani Pécsi Zsolnay Gyár 

átértelmezése, egy kulturális negyeddé. Az 

építész azonkívül, hogy tömegekben, 

funkciókban és terekben gondolkodik, 

birtokában van egy művészeti ágnak is, 

melynek kifejezőeszközei kontaktusba 

lépnek a szemlélővel és használóval 

egyaránt. Tudatos és érzelmi nyelvezetével 

ráirányíthatja a figyelmünket olyan értékekre, melyek mellett eddig talán elsiklottunk, viszont 

megbízható bástyája lehet hovatartozásunknak. Színre lép a régész és a műemlékvédelmi 

szakmérnök is, akik hivatásukat tekintve, miközben folyamatos párbeszédben állnak régi 

épületeinkkel, azonközben fogódzót adnak ahhoz, hogy a tisztázatlan kérdések egy része  

megvilágosodhasson… Keblünk azonnal megtelik büszkeséggel, amint megismerjük elődeinket; 

nagyszerű, vagy kevésbé nagyszerű de még álló 

épületeiken, kétkezi munkájukon, itt is ott is tetten 

érhető üzeneteiken, életfelfogásukon keresztül. Ne 

felejtsük el, hogy az a réteg akik templomokat 

kastélyokat gyárakat stb. építettek, ők többnyire 

nem csak hogy a legjobb mesterekkel 

dolgoztattak, - kőfaragó, ácsmester, díszítő 

bádogos, bútorasztalos, rézműves, goblein készítő, 

festőművész, ötvösművész -stb. hanem mestereik 

munkája mindig hordozott valami jelentést, 

mondanivalót, legyen az mitológiai, vallási, a 

mondavilágból merített, vagy szabadkőműves, 

asztrológiai, egyéb indíttatású. Tehát az épület 

mesél a kor anyagairól, ízlés világáról, térszemléletéről, a használók életminőségéről, az 

írásbeliség, a vizuális művészetek akkori körülményeiről. A régész és műemlékvédelmi szakember 
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helyszíni munkájának lényege, hogy ún. roncsolásos 

falkutatással meghatározza az épület eredeti formáját, bővítési, 

átépítési periódusait, és ezt összevetve történeti és archív 

anyagokkal; tények, állítások és cáfolatok szövevényéből hiteles 

képet ad az épületről. Természetesen ez a munka jó esetben 

megelőzi az építészeti tervezést, sajnos a Zsolnay gyárban ez 

csak részben történt így, hiszen munkánk alatt még használatban 

volt az épületek zöme. Így, 2010-ben a kivitelezés szakaszában 

került sor a folytatásra, és azzal párhuzamosan történt. 

Mondanom sem kell, 

hogy a mindenkori 

kivitelezőnek csak púp a 

hátán minden nemű 

kivitelezést gátló régészeti 

és egyéb történetieskedés, 

( bizony sokszor láb alatt voltunk ) mert ma minden a 

pénzről szól? Azon vagyunk, hogy ne így legyen. Meg  

kell érteni és értetni, hogy nem egy adott, kiforrott 

technológiához tervező asztalon megálmodott ipari parki 

létesítményről, hanem itt egy kis fazekas műhelyből manufaktúrává, majd gyárrá terebélyesedett 

családi vállalkozásról beszélünk. Fénykorában Európában a legnagyobb volt, sőt termékeivel 

világhírnevet vívott ki magának és különböző rendű és rangú kitüntetéseket, címeket alkotó 

vezetőinek. Nemzetközi szinten, ha úgy tetszik, egy Hungaricum a Zsolnay név, egész egyszerűen 

hazafiatlan ezt figyelmen kívül, hagyni. 

Mondhatnók, hogy ez már filozófiai kérdés, de a 

város hosszú távú bevételeinek turisztikai záloga 

lehet, nem beszélve a kulturális tőkéről, mely 

tovább erősíti majd fennebb említett, egyfajta 

össznemzeti, sőt nemzetközi érték skálán elfoglalt 

helyünket! Elkerülhetetlen, hogy egy település 

felruházza magát valami csak őrá jellemzővel. 

Pécs tekintetében végeláthatatlan értékek sorával 

büszkélkedhet. Bár nem titkolhatjuk viszont, hogy 

létezett még olyan állásfoglalás, mely az utóbbi 

évtizedek történéseit ún. „sikertörténetnek” 

koronázta országos, és mi tagadás, pécsi vonatkozásban egyaránt. Városunkban e „siker” 

használhatatlan, tönkrement, elhanyagolt, ne mondjam méltatlanul elvesztegetett 

épületállományban, és használatra alkalmatlan, élhetetlen és fenntartásukat illetően 

gazdaságtalan, vagy a városképet kedvezőtlenül terhelő, szennyező épületek garmadájában 

leledzik. Ezt az torz képet próbáltuk a magunk módján kisimítani gyárbéli értékmentő 

munkánkkal is, hogy elősegítsük a város szerves fejlődését, 

mihamarabb eloszlatva a Balokány fürdő, a Nádor, a Nick udvar 

és társai okozta kedvezőtlen hírünket.  

Értékmentő, mert a gyár épületegyüttesében tárgyiasult 

Zsolnay hagyaték továbbörökítése történt. Részben a tervező 

által ide álmodott, fizikailag megtartó, ámde funkcionálisan 

átlényegülő épületekkel, másrészt az elbontásra ítélt épületek 

Balokány Fürdő                         gyártástechnológiával, ill. gyár és családtörténeti összefüggésekkel 

kapcsolatos kutatásai révé; egy hiteles építési kronológiát fed fel, örökít meg a jövő számára. 

Ez az igazi presztízsberuházás;  meglévő javaink gondoskodó megmentése! 
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Meggyőződésem, hogy egy-két plasztikai műtét, netán új beruházások nyomán,  nem 

csak hogy újra visszanyeri, de Pécs tovább fényezi messze földön szeretett arcát, erősítve ezzel 

identitásunkat, és elősegítve az okos párbeszédet. (pl. Kodály Központ) 

 

Kányádi Sándor szavaival: „…s ki honnan jött, soha ne feledje! 

                                Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, vissza nem fognak a kátyúk… 

                                A többit apródonként megcsináljuk.” 

 

 

                                                                Az új Zsolnay Negyed makettje 

 

 

Semmi sem fontosabb számunkra, minthogy együtt ünnepelhessük a várost, de nem elsősorban 

egy „EU-s” teljesítés napirendi pontjaként, hanem mert szívből jön, mert okunk van rá! 

 

 

Orosz László  

műemlékvédelmi szakmérnök 

 

          

 

   


