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Zsolnay család- és gyártörténeti kiállítás 

nyílt Pécsett

A Zsolnay dinasztia felújíto!  egykori lakóépületé-
nek két szintjén berendeze!  és mintegy 300 millió 
forintra biztosíto!  tárlat látogatói négyszáz mű-
tárgy melle!  számos korabeli dokumentumon és a 
nagyközönség elé eddig még soha nem tárt archív 
felvételeken keresztül ismerhetik meg a magyar ke-
rámiaipar meghatározó személyisége, Zsolnay Vil-
mos és utódainak életét, a gyár fejlődését, termékeit, 
kiemelkedő tehetségű művészeit.

A Kovács Orsolya művésze! örténész szakmai 
irányításával létrejö!  – elsősorban a Baranya Me-
gyei Múzeumok Igazgatósága anyagából váloga-
to!  –, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofi t K% . által 
szerveze!  kiállításon olyan érdekességek vehetők 
szemügyre, mint Zsolnay Vilmos eozinkísérleteinek 
eredményei, festékpróbáinak mázmintái és a híres 
keramikus fi ának, Zsolnay Miklósnak keleti, vala-
mint lányainak, Teréznek és Júliának népművészeti 
kerámiagyűjteményei is.

Az érdeklődők megismerkedhetnek az 1902-1948 
közö!  egészségügyi (szaniter) áruk és burkolólapok 
előállításával foglalkozó Zsolnay-féle Budapesti Por-
celán- és Fajanszgyár Rt. működésével, a pécsi gyár-
nak a szocializmus idején készült művészi terméke-
ivel, s olyan vezető tervezőinek munkásságával is, 
mint Fürtös György, Gazder Antal, Török János vagy 
Nádor Judit. A szervezők ritkaságnak számító alko-
tásokkal állítanak emléket a Zsolnay műhelyeiben 
csak ideiglenesen dolgozó Martyn Ferenc festőmű-
vésznek és Eva Zeisel formatervezőnek.

A Zsolnay család tagjainak életéről szóló, gazda-
gon illusztrált írások érintőképernyőn olvashatók. 

Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért fele-
lős államtitkár a megnyitón azt mondta: a kulturális 
negyed kialakítása, a család- és gyártörténeti kiállí-
tás jó példája annak, miként lehet egy tradíciót úgy 
feleleveníteni, hogy azzal egy újat is teremtünk. Úgy 
vélte, a XX. század történelmét túlélő hagyományok-
ból és mai elképzelésekből születő új tradíciókra ala-
pozható Magyarország jövőképe, amely lehetővé te-
szi a magyarság 80-100 évvel ezelő!  szétszaggato!  
kulturális struktúrájának újrateremtését.

Bezuk Zsolt, Zsolnay Vilmos ükunokája elmondta, 
hogy mintegy hetven Zsolnay-leszármazo!  él a vi-
lágban, s közülük többen eljö! ek a kiállítás megnyi-
tóra. Az idők folyamán szomorúan ve! ék tudomásul 
a gyár termelésének és termelőhelyének csökkenté-
sét, örültek azonban annak, hogy a negyed kiala-

kítása az építészeti emlékek megőrzésével valósult 
meg a manufaktúra területén.

Zsolnay Vilmos (1828-1900) 1865-ben vásárolta 
meg testvérétől az apjuk által 1853-ban alapíto!  pé-
csi majolika- és porcelángyárat, amely ezt követően 
hatalmas fejlődésnek indult. A tulajdonos példátlan 
eredményeket ért el új eljárások, gyártási technoló-
giák bevezetése terén, épületdíszítő terrako! áit, tűz-
álló tégláit, mázas edényeit a külföldi piacok vásár-
lói is szívesen fogadták.

Munkásságának legjelentősebb elismerését kapta 
meg, amikor az általa az 1890-es években kikísérle-
teze! , eozinmázzal bevont porcelánfajansszal nagy 
aranyérmet nyert és tevékenységéért francia becsü-
letrendet kapo!  a párizsi világkiállításon. A kerami-
kus által kifejleszte!  kerámiaanyagok több ezer ha-
zai épületet díszíte! ek és díszítenek, köztük a Gel-
lért Fürdőt, az Iparművészeti Múzeumot, a Földtani 
Intézetet és a kecskeméti Cifrapalotát.

A Zsolnay gyár a XIX-XX. század fordulóján az 
Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb kerámia-
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A Zsolnay családot és a nevét viselő, nemzetközi hírűvé 

vált porcelánmanufaktúra több mint másfél évszáza-

dos történetét mutatja be az az állandó kiállítás, amely 

nemrég nyílt a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben.
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üzeme volt, ahol használati és díszedényt, építészeti 
kerámiát és kályhacsempét, porcelánszigetelőt, kő-
agyag csöveket egyaránt gyárto! ak.

Az első világháború és az azt követő békekötés 
megtörte a nagy ívű fejlődést. A két világháború kö-
zö! i időszak az újrakezdés és a modernizálás ideje 
volt. Újabb fordulópontot jelente!  az államosítás, a 
hagyományok megszakítása, majd a feltámasztá-
sukra irányuló művészi-technikai kísérletek. A fi atal 
iparművészek új, modern formanyelvet honosíto! ak 
meg a gyár termékeivel, de egyre erősebben mutat-
kozo!  az igény a hagyományos technikák és formák 
megőrzésére is.

A gyártörténet a Zsolnay család szerteágazó és iz-
galmas története is. A tárlat Zsolnay Vilmos melle!  
azokról is megemlékezik, akik nélkül e gazdag örök-
ség nem jöhete!  volna létre. A már említe!  Zsolnay 
Miklós kereskedőként és üzletemberként biztosí-
to! a, hogy a gyár – megőrizve piacvezető szerepét 
– családi tulajdonban maradjon. Zsolnay Júliáról 
kevesen tudják, hogy nemcsak tervező, hanem fes-
tőművész is volt. Nővérének, a szintén tervezőként 
ismert Zsolnay Teréznek a hagyaték összegyűjté-
sében és megőrzésében is kiemelkedő szerepe volt. 
Júlia férje, Sikorski Tádé tervezőként és építészként 
egyaránt beírta nevét a gyár történetébe. Teréz fér-
je, Ma! yasovszky Jakab geológusként segíte! e apósa 
felfedezéseit.

Forrás: Internet
Porcelánfejansz korsó, Zsolnay Teréz terve

A fényképek forrása: Zsolnay (Corvina Kiadó, 1980)
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