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175 ÉVE SZÜLETETT ZSOLNAY VILMOS

TISZTELT EGYBEGYÛLTEK!

Õsatyánk, Zsolnay Vilmos most felavatandó szobránál, 
175. születésnapját ünnepelni gyûltünk össze. Készülvén 
beszédemre, megkérdeztem a Jubileumi Bizottság titkárát, 
Komor István urat: mire gondoltak, mit szeretnének a csa-
ládtól hallani. Kifejezetten kért arra, hogy a közelmúltról 
is beszéljek, ezért kérem, nézzék el nekem, ha komorabb, 
hosszabb s tán nehezebb is lesz a szövegem, de higgyék el, 
a vége optimista.

Zsolnay Vilmos egyenesági leszármazottjaként, Magyarorszá-
gon, e város szülöttjeként éltem s növekedtem itt, Pécsett. 
Iskolakezdõ koromra abban a szerencsében részesültem, hogy 
az akkori diktatúra totális intézményeitõl visszakaphattam szü-
leimet és mindhárom testvéremet. A fenyegetett puszta fizikai 
létbõl, a teljes kisemmizettségbõl, hihetetlen nagy ellenállást 
legyõzve, évtizedeken át küzdöttem fel magam egy elfogad-
ható élethelyzetbe, s jutottam el mára odáig, hogy még élõ 
rokonaimmal együtt végre büszkén, hivatalos vendégként 
ideállhatok e szobor mellé.

Engedjék meg, hogy felolvassam azt a levelet, amelyet – hi-
tem szerint – bizonyos értelemben még ma is élõ ükapámhoz 
írtam mostani otthonába, az Önök szívéhez címezve!

Kedves Ükapám, drága Zsolnay Vilmos!

Ezt a levelet azért írtam Neked, hogy – érintve közös múltunk 
nyugtató pecsét híján lezáratlan, el nem évült eseményeit – a 
remélt, talán közeli, áhított jövõt is felidézhessem a Te szelle-
medben.

Zsolnay-szellemiség? Vajon kinek mit jelent ez a fogalom? 
Nekem kemencéid forróságát, amely szellemséget izzó tereiben 
a küldetés egyre nemesebb mázait égetve rám, ûzött mind 
elõrébb, hogy felfogjam, végre megértsem: mit is jelent súlyos 
és gyönyörû neved alatt az örökség – a Zsolnay-szellemiség. 
A Te szellemiséged.

Drága Ükapám, Vilmos Nagyapa! Szeretlek, s egyre büszkéb-
ben hordozom neved s véred nemes tartalmát, amelytõl – ma már 
nem szégyen bevallanom – egykor menekültem. Menekültem, azt 
látva, hogy a diktatúra minden közismert és kiismerhetetlen eszkö-
zét is bevetve, utódaidat, családunkat is üldözõbe vette, megfosztva 
generációmat is alapvetõ jogaitól, életfeltételeitõl.

Szeretlek, s példaképemnek tartva csodállak. Pedig fiatalabb 
koromban, ha bemutatkozva kiejtettem neved, elfordultak tõ-
lem, mert értelmük nem érte fel, hogy ezzel a névvel mégis 
megbízható vagyok. Azokban a fertõzött korokban beteg 
eszmék hívei ostoba meséket szajkóztak Rólatok, s vallottak 
súlyosan ellenem is, mert a Tieid közé tartozom. Ki értené 
vagy ismerné hát jobban panaszaimat, mint Te, aki látva nyo-
morult világunkat – hiszem és tudom –, elküldetted a bajban 
õrzõ angyalaimnak
– tanítóimat, akik kezdõ iskolaéveim alatt a „népnyúzó és here 

kapitalistákról” szóló tanításokkal teleírt tankönyveinket tapin-
tatosan becsukták elõttem…

– vagy megértõ, öreg iskolaigazgatónkat, aki meleg szeretettel, 
jó szóval és határtalan tapintattal igyekezett egybetartani 
teljesen irányt vesztett személyiségemet, ahogy ruhával és 
segéllyel a szerinte „Zsolnay-lányhoz illõ” megjelenésemrõl 
is gondoskodott…

– vagy azt az evangélikus lelkészt, aki fájdalmaimból szült, 
s halandóknak amúgy választalan, összes keserves kérdé-
semre türelemmel mégis válaszolt, majd krisztusi emberséggel 
nevelve-dédelgetve máig megõrzött küldõjének!

Tudom, Te küldetted
– szüleimet is, akik a végsõkig ragaszkodva, mégis e hazában 

maradva feláldozták teljes életüket,
– édesanyámat, aki a Te utópista szocializmusodban méltó 

hívednek bizonyult, szociális érzéke és tehetsége révén, a 
kolozsvári gyárigazgató édesapám mellett, aki a család egyik 
nagy reménységeként ott bizonyított,

– szüleimet, akik életük során öt felszerelt háztartást vesztettek 
el mindenestül, aztán a diktatúra börtönei közt járattatván, 
hosszú évekre elveszítsék egymást és négy gyermeküket 
is,

– édesapámat, aki ezek után összeölelkezve minden félelem-
mel, pyrogránit szívû farkasként, kiábrándíthatatlan életsze-
retettel, földönfutó Bölcsek komor humorával verekedte 
át magát számkivetettségen, betegségen, egész „köztünk 
létén”, mindhalálig,

– s Te küldetted a pécsi gyár munkásait is, azokat, akik húsz-
éves koromig e város utcáin még fölismertek, örömmel 
átöleltek, s szüleim és õseim arcvonásaival a szívükben, 
arcon csókoltak, megöleltek,

– és azokat a munkásokat is, akik eleim néhai lakásából 
kicsempészve megõrizték, s visszaadták bútoraink egy 
részét, hogy a kezdetben egyetlen albérleti szobában újra 
kezdõdhessen… valami élet…

– nagyanyámat, aki megtanított a legrosszabban is keresni, s 
találni valami jót, megõrizve a Szerinted méltó, s így ránk 
nézve kötelezõ tartást akkor is, ha felülemelkedni már szinte 
lehetetlen…

– vagy reszketeg, egyre síró nagynénéimet, akik a Stefánia 
hálózat alapítói voltak, hadikórházat üzemeltettek, asszisztál-
tak operálni, katonákat ápoltak, s aggastyán korukra mégis 
a diktatúra módszereit tanulták, ahogy a földönfutás elõl 
hûséges dolgozótársaik házaiban menedékre találtak…

– õket, amíg fivéreik, férjeik hûséges társaként nevelték 
gyermekeiket, s maradék életüket arra szánták, hogy a Te 
szellemiséged, életmûved kiteljesedjen!

Te, Zsolnay Vilmos, õrzõ angyalainknak Te küldetted
– a kolozsvári gyár munkásait is, akik nincstelenné vált igazgató-

juknak és családjának – nekünk – élelmet, ruhát küldtek fél 
évszázadon át…

– de azokat a gyári munkásokat is, akik itt és most még félve 
õrizgetik az Általad teremtett Csoda morzsáit, s géniuszod tüzé-
nek apró lángocskáit rejtegetik, éltetik… – ki tudja, mi végre?



18 19

Közbenjáró levelem – e formájában is pyrogránithoz kötött, 
ám szellemében szabad Zsolnay Vilmoshoz, Hozzád, drága Ük-
apám – azért is született, hogy így, magamból kiírva, s talán örök-
re kiirtva hátha föloldódna tehetetlen vétke utódaidnak, shogy 
szétszórattatásunknak, s ezzel együtt szellemiséged esztelen 
kiûzetésének országunkból, a diktatúra ellenében nem lehet-
tünk gátja, hogy máig nem bírunk mûved akár negyedének is 
hiteles tulajdonosai lenni!
Bocsásd meg…
– makacs tudatlanságát azoknak, akik naponta készek elõrángatni 

– holmi rejtekét vélve zsebemben – a sosem volt egyetlen 
titkos receptnek, ami pedig nem más, mint a Te utánozha-
tatlan tisztességed…

– azt, hogy szeretteid sírhelye feldúlva, csontjaik szétszór-
va…

– hogy ötvenöt év propagandája becsaphatott közembert és 
kimûvelt fõt egyaránt, miszerint „családod kihalt, eltûnt, 
nincs Magyarországon, és ha élnének is tagjai, folyton 
veszekszenek”…

– hogy családfádat máig is – mintha tényleg kihaltunk volna 
–, csak a dédunokákig közli minden könyv, és még múze-
umodban is a tabló!

Bevallom, sokszor próbáltam menekülni sorsom elõl. Mint 
azon a napon is, amikor tizenhat éves lelkem mélyére zárt, 
eozinfényû csodavilágom biztonságosnak és sérthetetlennek 
vélt pajzsait egy pillanat alatt semmivé zúzta történelemtanárom 
e szavakkal: „Zsófia, most nem én beszélek a francia utópista 
szocialistákról, hanem tiéd a szó! Beszélj egyszerûen csak a 
családodról!”

Ugye, láttad pirulásomat, hallottad némaságomat!? Ott álltam 
szégyenülten negyvenkét osztálytársam és imádott tanárom 
elõtt, szemben gyáva önáltatásom élõ szobrával, önmagammal! 
A jól mûködõ otthonról kapott, mindennapi útravalóval: „Neked 
százszor annyit kell teljesíteni! Mindenkinél jobban kell tudnod, 
mit kell tenni! Hallgass, és ne lássák valós természeted! Rejtõzködj, 
s örülj, ha túléled a naponkénti gyalázkodásokat, így oktalan kor-
holások ellenárjában talán csendben átúszhatsz az életen!” ott 
álltam, s Te láttad, ahogy az arcomra, lelkemre kövült álcák már 
furcsa amnéziám területére utalták azt a kevés emléket is, ami 
sorsom felett érzett testi-lelki fájdalmamban és rettegésemben a 
valóságot sejtette volna mégis.

Ott és akkor Jónásként megértettem: nincs hely e Földön, 
ahová elrejtõzhetek örökséged és szellemiséged tiszteletet pa-
rancsoló elhívása elõl.

Nézzük hát, jól látom-e Ükapám: mi volt a siker, vagyis a 
Zsolnay-szellemiség titka?
– nyughatatlanul mindig új és új megoldásokat kerestél még akkor 

is, ha már több megoldásod is volt egy helyzetre,
– hasznodat mûvetek hasznára visszafordítottad,
– a piac igényeire mai mércével is gyorsan reagáltál,
– munkád szeretetét cselekvõ példáddal beleoltottad gyárad dol-

gozóiba is, akiket családjuk gyarapodásában is következetesen 
segítettél, és mûvészként tisztelted minden munkatársad,

– büszkén sok adót fizettél, mert így tetszett Neked a törvényes 
utat járni,

– kísérleteidet, új anyagaidat munkaközösséged kollektív 
tapasztalatai alapján dolgoztad ki,

– dolgozóidat képeztetted, és megfelelõ tudású szakembereket 
állítottál mûved szolgálatába,

– együttmûködtél építésszel, szobrásszal, üzletfeleiddel, a 
várossal, az országgal s tán az egész világgal is, csak hogy 
éltetõ szellemed terméke, a gyár virágozzék,

– üzleti könyveid tisztasága és gazdálkodásod nem függött a 
bankok szeszélyétõl,

– mindig ügyeltél arra, hogy a honi és külföldi ismeretek és 
tapasztalatok, vagy a különbözõ korok stílusa is a „magyar 
fazekast” és mûveit szolgálják,

– nagyvonalú, szeretõ atyaként engedted, hogy családod és 
gyermekeid szeretetközösségben együtt lélegezzenek mun-
katársaiddal; családod tagjai, mint szellemed nagykövetei, 
ötleteket és anyagot gyûjtve bejárhatták a világot.

Írnom kell még – mert bátorít a jelen! – a múlt utánról is Neked!
Most úgy tûnik nekünk, hogy itt van közel a remélt, tán 

nem is távoli jövõ, hogy van olyan szándék, amely történelmi 
lehetõséggel is párosul arra, hogy közös akarattal, sok munkával, 
mérhetetlenül sok jószándékkal életmûved eredeti szépsége újra 
élõ valósággá váljon. Bár tolvaj népek meg-megpróbálják tárgyi 
és szellemi örökséged széthordani, nemtelen és törvénytelen 
eszközökkel kisajátítani, mert nem tisztelik, tán nem is értik 
teremtõ, önzetlen szándékodat. Te mindezt Magyarország és 
tágabb családod javára, gyönyörûségére alkottad! Te nem ma-
gyarkodtál, hanem magyar emberként magyar iparmûvészetet 
hoztál létre, amelyhez fogható a világon máig ismeretlen!

Te, idõtlenségbe költözött Atyánk, mintha Magadat teremtetted 
volna újra, olyan anyagot találtál fel, amit az idõ nem tud kikezdeni, s 
ahogy saját tisztességed, fagynak-tûznek is ellenáll, s mint egy bibliai 
igazság, ez is megáll, mert „a rozsda és moly nem emészti meg”. 
Zsolnayt a világ mindenütt magyarnak, magyar mûvésznek ismeri; 
igaz, mûved késõbbi gyümölcseit családod, néped valójában nem 
élvezheti, pedig ez hungarikum, a leghitelesebb.

Életed vezérlõ értékei, gazdag tapasztalatai közül Te írod 
fiadnak: „Én is fiatalabb voltam valamikor, olyan fiatal, mint 
Te. Öregebb lettem, immár fél évszázad van mögöttem, de 
egész életemben mindig felfelé törekedtem, tele munkakedv-
vel, hogy nevemet ismertté tegyem, hogy nyoma maradjon 
az utókorra életemnek. Ezt a célt Isten segítségével elértem. 
Napról napra új kedvet és bátorságot érzek az életre abban 
a meggyõzõdésben, hogy helyesen cselekedtem. Bátorságot 
és erõt érzek magamban abban a biztos tudatban, hogy 
kitûzött célomat a szó igazi értelmében biztosan el fogom 
érni. A hosszas, nehéz özdelem nem bénította meg erõmet, 
a társadalomban való sok keserû csalódásom és szomorú ta-
pasztalataim engem mindig csak jobbá tettek, elleneimet sem 
tudom gyûlölni, s hogy a szerény kezdetbõl szorgalommal, 
jóakarattal és szakadatlan igyekezetemmel mit teremtettem, 
azt magad is láthatod.”

Kedves Ükapám! Ezek után megígérem, s tán fogadom 
is Tenéked – (s lám, égi jelként kisütütt a Nap, nemcsak elállt 
az esõ!) – szóval fogadom is Tenéked, hogy lehetõleg minden 
barátságos, okos szándékot felkarolok, hogy a Zsolnayak tárgyi 
és szellemi remekmûve újra megteljen élettel, fejlõdjön, hogy 
kései utódaid, itteni és távoli családod méltó jogaiba e szobor 
vigyázó tekintetétõl vezérelve eljussanak arra a nagyvonalúság-
ra, amikor már nem számít a múlt, csak a legyõzhetõ idõ, s a 
megnyerhetõ jövõ!

Te, aki az idõ felett ragyogsz, megérted ükunokád.
Tisztelettel, szeretettel ölel

Mattyasovszky-Zsolnay Zsófia


