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Ez év augusztusától már nem puszta rom a budai vár korábbi szégyenfoltja: a Dísz tér 17. sz. ház.  

Pontosabban az, ami megmaradt az 1879–1880-ban létesült Honvédelmi Minisztérium, majd az 1895 és 1897 között hozzá toldott 

Honvéd Főparancsnokság Kallina Mór által tervezett  

neoreneszánsz együtteséből – azt követően, hogy a második világháborúban Buda ostromakor erősen megrongálódott,  

és jelentős részét a későbbiekben elbontották. 
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idővel, hogy ne pusztuljanak tovább  
a romok, alacsony hajlású tetőt emeltek 
föléjük. majd – számos elvetélt elképze-
lés és pályázat után – az elmúlt két évben 

Deák zoltán és az építésziroda munkatársai-
nak decens tervei alapján hozzáláttak rendbe 
tételükhöz. A minimalista program értelmé-
ben az egykor kétemeletes, középrizalitos és 
kupolával megkoronázott épület helyreállítá-
sa szóba sem került, de a gránitlábazat és  
a mészkőburkolat, illetve a kapuzat vasrácsai-
nak felújításával a házat környezetéhez méltó 
állapotba hozták. A belső tereket pedig a rep-
rezentatív díszlépcsőház rekonstrukciójával, a 
nyers téglafalak megtisztításával turisztikai 
információs központ, kávéház létesítésére és 
kiállítások rendezésére alkalmassá tették. és  
a Zsolnay, Egy zseniális család című kiállítás-
sal nyitották meg a közönség előtt.

A morva származású Kallina mór, aki Prá-
gában végezte építészeti tanulmányait, otto 
Wagner munkatársaként 1870-ben, a romanti-
kus-mór stílusban fogant rumbach sebestyén 
utcai zsinagóga építésvezetőjeként érkezett 
Budapestre. Felkészültségével és emberi erénye-
ivel a gyorsan fejlődő országban az akkor egyed-
uralkodó historizmus egyik legmegbecsültebb 
és ezért sokat foglalkoztatott képviselője lett. 
szinte közvetlenül a Honvéd Főparancsnokság 
után épült a vejével, Árkay Aladárral közös 
munkája, a budai Vígadó (ma: Hagyományok 
Háza), amely többé-kevésbé épen vészelte át az 
elmúlt több mint egy évszázadot, és így hiteles 
képet ad a ma már csak archív fotókon tanul-
mányozható budavári művének a múlt örök-
ségéhez illeszkedő nemes szellemiségéről. s ily 
módon szervesen illeszkedik hozzá a kortárs 
zsolnay-gyár tevékenységét bemutató tárlat.

Cégét zsolnay miklós 1853-ban alapította 
keménycserép gyártására.  A vállalatot egy év- 
vel később ignác fiának adta át, ami azonban 
nem bizonyult jó döntésnek, a gyár ugyanis 
hamarosan a csőd szélére került. 1864-ben test-
vérének, zsolnay Vilmosnak kellett átvenni a ma- 
nufaktúrát, akinek irányítása alatt óriási fejlő-
dés vette kezdetét. A művész hajlamú és a kiál-

lításon egy 1875-ös nagy vázával szereplő 
tulajdonos tevékenyen kivette részét a munká-
ból: az építészeti, a használati és a díszkerámia 
termelésének összehangolásával a vállalat pénz-
ügyi helyzetet egyensúlyba hozta. új technoló-
giák (a finom porcelánfajansz, az éghajlattűrő 
pirogránit, a foszforeszkáló fényű eozinmáz) 
kifejlesztésével, illetve művészek alkalmazásá-
val izgalmas formák és tervek sorával üzemé-
ből a kiegyezés kori magyarország legdinami-
kusabb finomkerámia-ipari vállalkozását 
hozta létre. Az 1873-as bécsi világkiállításon  
a cég már feltűnést keltett, az 1878-as hasonló 
párizsi rendezvényen nagydíjjal honorálták ter-
mékeit. Az ennek nyomán meglóduló export 
olyan mértékben növelte a keresletet, hogy  
a gyár létszáma 1872–1884 között több mint tíz-
szeresére, 35-ről 460-ra emelkedett.

A kiállításon, amelynek Gulyás Gábor a fő ku- 
rátora, nem ezek a gazdasági vonatkozások do- 
minálnak. A mintegy 260 darabot felvonultató  
rendezvénynek a tárgyak kivételes szépsége ad 
jelentőséget. ennek záloga pedig a tehetséggel 
párosuló kísérletező-kedv. A pécsi múzeum 
gyűjteményében a korai munkák között még 
jócskán akadnak egyszerű mintázatú cserép-
edények, hamarosan azonban megjelenik  
a porcelánfajansz, amelyhez már gazdag 
(japán, illetve török, nevezetesen izniki) stí-
luselemek társulnak. ez a historizáló attitűd 
nem kis részben zsolnay Vilmos lányainak 
(teréz és Júlia) aktivizálódásához fűződik, 
akik részben népművészeti, részben a bécsi 
iparművészeti múzeumban tanulmányozott 
régi keleti darabokból merítettek ihletet. Hogy 
aztán a századfordulón mind nagyobb teret 
nyerjenek az immár profi (akadémiai tanulsá-
gú) alkotók: az iparművészeti iskolát végzett 
Apáti-Abt sándor és nikelsky Géza, az építész 
sikorski tádé, a bécsi Akadémiáról érkező 
Klein Ármin és mack lajos. 

Velük szemléleti áttörés következik be.  
A zsolnay termékkínálatában az addig domi-
náns historizmus visszaszorul, és a szecesszió 
jut diadalra. ez a váltás a kiállításon – főként 
annak második részében, a Párisi Galéria jóvol-
tából bemutatott magánkollekció vörös és zöld 
darabjainak kavalkádjában – látványosan tük-
röződik. ugyanakkor a századelő jó néhány 
(Apáti-Abt tervezte) darabján egy olyan előadás-
mód is felbukkan, amely stilizáltságával az art 

deco előjátékának tekinthető. A tutanhamon-
sorozat (zsolnay teréz) tagjai pedig már egyér-
telműen e két háború közötti áramlathoz tar-
toznak. miként az építészeti kerámiák közül 
azok az itt ugyancsak látható domborművek, 
amelyek mende Valér kecskeméti kollégiumá-
hoz készültek. s akkor még nem szóltam azok-
ról a rózsaszín mázas, nagyon egyszerű edé-
nyekről és más konyhai, illetve tisztálkodási 
tárgyakról, amelyek jelentőségét csak nemrégi-
ben ismerték fel. e több száz terméket számlá-
ló együttesből a várban egyetlen darab sem lát-
ható, noha a pécsi zsolnay-negyedben önálló 
kiállítási termet kaptak. 

minthogy hasonló megújulási készségre a cég 
a későbbiekben már nem volt képes, a gyár tör-
vényszerűen vesztette el jelentőségét azzal, hogy 
megrekedt a régi sikerdarabok világában. 

ez a történelmi tanulsága a rendezvénynek; 
amelyet a cég mai vezetőinek érdemes megfon-
tolniuk. De volna még egy megjegyzésem, 
amely a rendezőknek szól. izgalmasak, ugyan-
akkor a bemutatást jól szolgálják a hatalmas 
csupa üveg vitrinekben a kerámiák posztamen-
séül szolgáló polcok (lakos Dániel tervezte 
őket). A tárgyak azonosítása azonban nehéz-
kes. Ahhoz, hogy a látogató megtudja, hogy  
a szóban forgó darab miből és mikor készült, 
s ki a tervezője, folyamatosan oda-vissza kell 
sétálni a falnak támasztott feliratos paravánok, 
illetve a vitrinek között. ráadásul a csillogó fe- 
lületek miatt sem az üvegre ragasztott számok, 
sem a szövegek nem mindig könnyen olvasha-
tók. Ahogy tapasztaltam, a látogatók közül alig 
néhányan veszik hozzá a fáradságot.
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