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Idei második számunkban közöltük Mattyasovszky-Zsolnay
Zsófiának április 24-én Pécsett a Zsolnay-gyárban felavatott
ZsolnayVilmos-dombormûelõtt elmondottbeszédét.Azótaa
Zsolnayemlékévszámtalan látványoseseményelezajlott,kiállí-
tásoknyíltak,elõadásokhangzottakel, idegenvezetésekfolytak,
kiadványok jelentek meg, és még az az örvendetes hír is nap-
világot látott,hogyaZsolnay-mauzóleumbólanegyvenesévek
végénellopottnégygyertyatartóegyikeelõkerültésazthosszas
tárgyalások után a város – anyagi gondjai ellenére – megvette.

HaazonbanazembervégigolvassaaMagyarNemzetközel
kétévvelezelõtticikkét(amelyetazalábbiakbanközlünkszerzõ-
jeszíveshozzájárulásával),azutolsóösszefoglalójelentéstaZsol-
nay-gyárhelyzetérõl,arra iskíváncsi lesz, történt-eelõrelépésaz
egyetlen igazán lényegesügyben,amiZsolnayVilmosnevével
összefügg:hogymit viszmagávalEurópábaZsolnay-gyárként
azország.Elõrekell jeleznem,nemvagyoktényfeltáróújságíró,
akinyomozottazügyben,végigjártaazérdekeltekésérintettek
elõ-ésdolgozószobáit ésmostminden titokról lerántjaa leplet.
Valószínû,hogynagyonsokanvannak,akiknálamtájékozottab-
bak,akiknekavéleményét,defõlegatémáravonatkozótudását
jólennemegismerni.Énegysornaivkérdést tudokcsakfeltenni.

Ha a Magyar Fejlesztési Bank feladata az volt 1995-ben,
hogystabilizáljaagyárhelyzetét, ésaztprivatizálja, akkormiért
van az még mindig a tulajdonában? Ha a Bank megbízottjai
folyamatosanreorganizációs tevékenységetvégeztekazelmúlt
években,akkorhogyanveszíthetteelasorozatos tõkeemelések
éshitelekrévénagyárbabefektetettösszegeket–agyáreredeti
értékével együtt? Ha a tulajdonos 1999-ben azért osztotta fel
az akkori Porcelángyár Rt-t három, önmagában életképtelen
részre,amelyekmindegyiketõle függött,hogyazokarészvény-
társaság fokozatos megszûnésével álljanak talpra, akkor miért
áll fennugyaneza függõhelyzetmindamainapig,miközbena
részvénytársaságmaganemtermel semmiféleeladhatóvégter-
méket, csakamivel függõhelyzetben tartjaazegykoregységes
vállalkozásrészeit Miértkerültkivéglegesenebbõla láncolatból
azegyetlen,biztosbevételt jelentõszigetelõgyár, amelygazda-
ságilag megalapozhatná a fejlesztést egyéb területeken? Hová
tûntekaZsolnay-gyárbólacsaládáltalegykorgondosanfélretett
mintadarabok, azudvaronõrzött, azépületekbebeépített régi
Zsolnay-termékek, legalábbis azok jelentõs része? Miért nem
mûködikagyárbanjeles iparmûvészek, festõk,szobrászoksorát
foglalkoztatóstúdió,aholúj termékek,anyagok,mázakfolyama-
toskísérletei folynának?Miért szabadultmegagyárahagyomá-
nyos technológiákgyakorlatában jártasutolsószakemberektõl?
MiértárusítanakaZsolnaymárkaboltokbanazegykori termékek
színvonalát, mûvészi értékét, kézmûves technikáját még csak
fel sem idézõ tárgyakat? És miért nem az európai (amerikai,
japán) piacon komoly érdeklõdésre számot tartó, nagyértékû
termékeket?Hogyan lehetséges,hogymiközbenaligmegold-
ható gondot jelent a városnak a kirabolt mauzóleum egyetlen
gyertyatartóját megmenteni, akkor az egész gyár megvételén
gondolkodik?Hogyanlehetséges,hogyZsolnayVilmosemlék-

évében, a rendszerváltás után 14 évvel az õ mauzóleuma az
ötvenesévektudatos, irányított rombolásának,ahetvenesévek
tudatoselértéktelenítésének,anyolcvanasévekvandálpusztí-
tásainak eredményeit õrzi anélkül, hogy bármi, de leginkább
éppen a gyár felvirágoztatása, reményt ébreszthetne felújítá-
sánakfinanszírozására?Vajonnemolyannemzetiérték-eaZsol-
naynévésaZsolnay-gyár,amelyet semmilyen indok,erõ, felté-
telnemkényszeríthetabbaahelyzetbe,hogygazdaság-szerve-
zési kísérletezésekáldozatává,középvezetõket jutalmazókifi-
zetõhellyé (éppena tizennegyedikvállalatvezetõvelpróbálko-
zó!), a sokszorosankisemmizett családotalkalmankéntpropa-
gandacélokra fehasználó,valójábanakisemmizésüket folytató
manipuláció terepévé tegye?

AHerendiPorcelánmanufaktúraRt-vel részletesen foglal-
koztunk 1998/2. számunkban és többször viszatértünk a régi
épületeinekmegújítására.Ezazonkevésvállalkozásokegyike,
aholaprivatizáció legegészségesebbformáját, amunkavállalói
részvényprogramot sikerült megvalósítani, és 1990 óta sikere-
senmûködtetni; agyár,amelygyakranhangoztatottan legmeg-
becsültebbnemzetiértékeinkközé tartozik, folyamatosannye-
reségesésúj termékei jelenvannakamûvészeti közéletben is.

A Részvénytársaság új vezetése – gyökeresen szakítva az
eddigi stratégiával – egyhatodára csökkentette a gyár részvé-
nyeinekértékét,veszélyeztetveasajátmunkavállalóikisrészvé-
nyeseinek egzisztenciáját és a jelenlegi tulajdonosi struktúrát.
Kérdésessé teszi az eddig sikeresen folyó, az építészetkritika
általnagyrabecsültgyárrekonstrukciót,deennélsokkalhosszabb
távonbefolyásolvaagyársorsát: a luxustermékekreépülõmar-
ketingegész rendszerét.AZsolnay-gyárhalódásánálnemkell
jobbpéldaarra,hogyegynagy(nemzeti),kézmûveshagyomá-
nyokkal rendelkezõmûhely termékeitolcsóbizsukéntgyártani
ésértékesíteniegyértelmûenaz ipari tömegtermelés felévezet,
amely területena jelenleginemzetközimunkamegosztáskörül-
ményei közepette csak rabszolgamunkát lehet végezni – ala-
mizsnáért.Naivkérdéseim:Hogyan lehetséges,hogyegy több-
ségébenmunkavállalói tulajdonban lévõcégönmaga realizál-
ható értékét messze a tényleges piaci érték alá csökkentse?
Hogyan lehetséges, hogy jól bevált termelési-értékesítési gya-
korlatát egyúj vezetõi kísérlet kedvéértmegkérdõjelezze?Ho-
gyan lehetséges,hogyavalóbannemzeti (éskivételesnemzet-
közi!)értéketképviselõmanufaktúrasorsavisszafordíthatatlanul
ki legyen szolgáltatva látszólag önkényes, az adott iparágban
teljesen járatlan vállalatvezetõi elképzeléseknek?

Mindkét gyár esetében önkéntelenül arra az idõre kell
gondolnom,amikorapárthozhûséges, vagy legalábbisapárt-
hûség oldaláról sakkban tartható (ám többségében önzetlen)
vállalatvezetõkalá rendeltéka frissenállamosított, régi szakem-
bereiktõlmegtisztított cégeket.Amai, felelõtlenkísérleteikbõl
gazdagodó,nemzetiértékeketherdáló,amunkavállalókat sze-
gényítõvállalatvezetõkkiknekazejtõernyõsei?Hacsakmagán-
repülõgépeikrõl rugaszkodtak el, akkor miért állunk tehetet-
lenül, széttárt kezekkel, csodálkozva és a fejünket csóválva?

Gerle János

KÉRDÉSEK KÉT HUNGARIKUMRÓL
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Hanthy Kinga

MEGVÁSÁROLNÁK AZ ÖRÖKÖSÖK
A PÉCSI ZSOLNAY GYÁRAT

Nem nevezhetik magukat szerencsésnek a Zsolnayak, mert
eddig minden, egykori gyárukkal kapcsolatos próbálkozásuk
sikertelenvolt.Elveszítettékanévhasználatért indítottpert, amit
több nagy múltú iparos família megnyert a hatvanas-hetvenes
években,mivelnevéta termékévelésgyárávalegyüttbitorolták
elazállamosításkor.Azítélet indoklásábanazállt,hogyaZsolnay
névmártárgyiasult,nemkötõdikacsaládhoz.Elutasították1992-
benazt akérésüket is, hogyképviselõiketvagymegbízottaikat
delegálhassákavállalat igazgatóságába.Megkellettelégedniük
akárpótlási törvényszerintiminimáliskártalanítással. Pedigha
odaengedik,aZsolnayleszármazottaktalánmegakadályozhatták
volna,hogyhozzánemértõkcsõdbevigyékaztagyárat,amelyet
máigaMagyarországrólalkotottképrészénektekintenekaPick
ésHerzszalámihoz,aHerendihezvagyatokajiborhozhasonlóan.

ZsolnayVilmosvalóbancsaládivállalkozáskéntmûködtet-
te és tette európai hírûvé a XIX. század végén a pécsi gyárat.
Alkotótársai voltak leányai és vejei is. Ki szakmai ismereteivel,
ki pedig mûvészetével járult hozzá a sikerhez, és az ezzel járó
gyarapodáshoz. Az üzem az 1948-as államosításig volt családi
tulajdonban. Ezután a cégtábláról lekerült a Zsolnay név, és
csak1974-benkerültvissza.Azöttornyúmárkajeletazonbanaz
államosított vállalat ishasználta termékein.

Aporcelángyárat 1991végénalakítottákát részvénytársa-
sággá,de továbbra ismegmaradt állami tulajdonban.Elõbbaz
Állami Vagyonügynökség, majd az Állami Vagyonkezelõ Rt.,
késõbbazÁllamiPrivatizációsésVagyonkezelõRt.voltagazdája.
Akadtak jelentkezõk, akik megvásárolták volna, de komoly
vevõnemvolt.Acsaládeközbenattól félt,hogyhakülföldinek
adják el a gyárat és vele a márkanevet, a gyártási technológiát,
akkorsemmiéssenkisemakadályozhatjameg,hogykikerüljön
az országból. Csak mostanra sikerült elérni azt is, hogy a gyár-
épületek mûemléki védettséget kapjanak, és állami támoga-
tássalmegkezdõdhet felújításuk.

VégülaZsolnayPorcelángyárRt. 1995áprilisábanhanem
ismagántulajdonba,deúj tulajdonoshozkerült.AMagyarBefek-
tetési és Fejlesztési Bank Rt. (MBFB) egy négytagú magánbe-
fektetõ társasággal közösen vásárolta meg a pécsi gyár 74,28
százalékos tulajdonrészét az ÁPV Rt-tõl. A magánbefektetõ
társaságnak tagja volt Medgyessy Péter akkori MBFB elnök-
vezérigazgatóveje,ésSomogyiLászló,aLázár-kormányegykori
építésügyi és városfejlesztési miniszterének a fia is. A vételár
harmincszázalékátkészpénzben,hetvenszázalékátpedigkár-
pótlási jegyben lehetett fizetni. Ugyanakkor a vevõk vállalták,
hogy 120 napon belül saját forrásból megemelik a Zsolnay Rt.
jegyzett tõkéjét 150 millió forint készpénzzel.

Akonzorcium1995 júliusábanki is fizetteazÁPVRt-nekaz
összeget,deatõkeemeléstazMBFBmáregyedülhajtottavégre.
Elõtteugyanisanégymagánbefektetõtõlnévértékenvásárolta
megabirtokukbanlévõrészvényeket.Gazdaságielemzõkbizo-
nyosan ki tudnák számolni, mekkora nyereségre tettek szert a
magánszemélyek,akikazakkoribanigenalacsonyáronbeszerez-
hetõkárpótlási jeggyel fizethettek,ésnéhányhónapmúlvamár
névértékenadhattákelszerzeményüket–készpénzért.Azállam
tehát,hisznefeledjük,hogyazMBFBRt.állami tulajdonúbank,

márittveszítettaZsolnayn,pontosabbanmagánzsebbekerültaz
államipénz.Hasonlóképpen feleslegeséspazarlóakcióvolt a
következõévekeseményeinekfényébenaza130millióforintért
elvégzett átvilágítás is, amelyet aCzipin&Partner cégvégzett.

A részvénytársaság igazgatóságának elnöke Ábrahám
Ferenc, az MBFB fõosztályvezetõje, az állandó tulajdonosi
képviselõ Emesz Mónika, a bank munkatársa lett. Miután az
MBFB 1996–97-ben kettévált, és létrejött a Magyar Fejlesztési
Bank Rt. (MFB), illetve a Magyar Befektetési és Vagyonkezelõ
Rt. (MBV), a Zsolnay Porcelángyár vagyonkezelésre az MBV-
nek jutott, amiért az MFB-tõl jelentõs vagyonkezelõi díjat is
kapott.AzMBV-hezkerült átügyvezetõ igazgatónakÁbrahám
Ferenc, igazgatónak Emesz Mónika. A fejlesztési bank által
kijelölt cégreferens Kádasné Ross Györgyi lett. A bank 1996-
ban újabb, 136 millió forintos tõkeemelést hajtott végre, ame-
lyekbõl fejleszteni kellett volna a gyárat.

Fejlesztésugyanvolt,hanemiséppenottköltöttékapénzt,
ahol szükség lett volna rá. 1996-ban tatabányai székhellyel az
MFBmegalakítottaaZsolwienKft-t,melynekaztaszerepetszán-
ták,hogyaZsolnayporcelánt ahatáron túlkínálja.A250millió
forintból gazdálkodó új kereskedelmi vállalkozás ügyvezetõ
igazgatójaEmeszMónikalett.Azalapítótõkeszinteteljesegészét,
majd tizennégy millió shillinget arra fordítottak, hogy üzletet
nyitottakBécsben.Ezavállalkozás,aZsolnayPorczelanVertrieb-
sgesellschaft,miutánvagyonánaknagyrészételveszítette,1999
márciusábanvégelszámolásalákerült.Asikertelenkísérlet részt-
vevõiügyvezetõigazgatókéntÁbrahámFerenc,felügyelõ-bizott-
sági tagként Emesz Mónika és Kádasné Ross Györgyi. A bécsi
cég alaptõkéjének nyolcvan százalékát egyébként egy khol-
marthiüzlethelyiség lelépésidíjaként fizettékki,ebbõlügynöki
jutalékkéntkészpénzbenkétmillió shillinget azArielMuzicant
tulajdonábanlévõosztrák ingatlanközvetítõcégkapott.

AZsolnaygyárkörül forgó,kirakatban lévõnevekmögött
mások tûnnek elõ. Fekete János például, aki az alapításkor az
MBVigazgatóságitagja,MedgyessyPéter,akielõbbabankelnök-
vezérigazgatója,onnan távozikapénzügyminiszteri székbe,és
akinekközösvállalkozásavanmaisFeketével,valamintaHajó-
gyári-szigetenistulajdontszerzettBernardSchreierrel.Schreiernek
aDanubiusszállodalánchúszszállodájábanisvanérdekeltsége.
Egykorimunkatársa,aHajógyári-szigetfelszámolásábanéspriva-
tizálásábanrésztvevõKovácsGyulamaaZsolnayPorcelángyár
Rt.ésaZsolnayManufaktúraRt.vezérigazgatója.

Nehezenkövethetõösszefüggésekezek, amelyeknekvé-
gén mégis csak az a számadat áll, hogy a Magyar Fejlesztési
BankközelkétmilliárdforintotköltöttaZsolnayRt-re,ámennek
sokeredményeagyármûködésébennemmutatkozott.Apénz
átvilágításra,boltnyitásra, részvény-visszavásárlásramentel, és
az sem volt éppen olcsó mulatság, hogy a hat év alatt tizenkét
vezérigazgatójavolt apécsiüzemnek,akik távozásukkor jelen-
tõs végkielégítést vehettek fel. Volt, aki tizenkét milliót, más
háromhónapigazgatásután„csupán”négymilliót,ésakadtolyan
távozóvezér,aki fájdalomdíjkéntahétmilliósVolvótvittemagá-
val. Hatmillió forintot kért és végül kapott is a csõdbe ment
bécsi üzlet vezetõje is. Követelését a cég elõször megtagadta,
mertúgygondolták,csõdutánnemjárprémium,végülaztazúj
vezérigazgató,KovácsGyulakifizette.Agyárdolgozói létszáma
ugyanakkorazéveksoránaharmadáracsökkent.Attólazonban
nemkellett tartani,hogyabezárják.AZsolnaynév,mintnemzeti
érték erõs védõpajzs volt a pénzügyi tranzakciók elõtt.
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A leszármazottak, a Mattyasovszky Zsolnay család tagjai
1994ótapróbálnakkülönbözõutakonelveszett jogaikba jutni.
Szándéknyilatkozatukraelõszörnemkaptakválasztatulajdonos
banktól. 2000-ben már konkrét vételi ajánlatot tettek. A tulaj-
donos azonban arra hivatkozva, hogy reorganizálni kívánja a
Zsolnaygyárat, továbbhalogattaazeladást.Avállalkozásvalóban
nemvolt jóállapotban.Mivel1998végéremár678milliósvesz-
teséget halmozott fel az akkor 850 millió forint jegyzett tõkéjû
társaság,a tulajdonosújabb,1,4milliárdos tõkeinjekcióról,vala-
mintagyár szétdarabolásáróldöntött.

Így jött létreaZsolnayManufaktúraRt., amelyhezazeozin-
mûhely,valamintapirogránitésazedény-díszmûgyártástartozik.
A cégcsoport másik tagja lett a Zsolnay Porcelángyár Rt. Ebbe
áttettékakorábbiadósságokat,valamintottmaradtazõrlõüzem,
aholagyártásalapanyagátkészítik,ésez lett a szétdaraboltgyár
energiaszolgáltatója.Aharmadiktagaz immármûemlékkényil-
vánítottüzemépületekkezelõje,aZsolnayÖrökségKht.Avállalat
negyedikrészlegét,aszigetelõüzemeteladták,melyazóta,azúj
gazdánál ráfizetéshelyettnyereséget termel.

Adorjáni Béla közgazdász, a Zsolnay Manufaktúra Rt. volt
igazgatója, akit a múlt év végén menesztettek posztjáról, úgy
véli, a cég szétdarabolására azért volt szükség, mert az eredeti
konstrukcióban a tulajdonos MFB már nem mert rá további
százmilliókatkölteni. Ígybonyolultpénzügyimanõverekbekez-
dett. Az új, önálló üzemegységek ugyanis különbözõ címen
visszajuttattákapénztazadósságokatátvállalóZsolnayPorcelán-
gyár Rt-be. A manufaktúra például az alaptõkéjének szánt 500
millió forintotarraköltötte,hogymegvásároltaaz rt-tõlamûkö-
déséhez szükséges eszközöket, valamint a készletet. Fizetnie
kell továbbra isazüzemépületekhasználatáértésazenergiáért.
A Zsolnay Örökség Kht pedig a kezelésébe kerülõ épületeket
vettemeg250millió forintért.Abanktólérkezett554millió forint
hitel isaZsolnayPorcelángyárRt.számlájára,eztazonbansúlyos
kamat is terhelte.Akomolyabbbevételi forrásaitólmegfosztott
részvénytársaságnakmáignehézségeketokozahitel törlesztése.
Adorjániúgyvéli, aZsolnaygyáratnemkellett volna felosztani,
erõsközpontivezetésselmûködõképes,sõtnyereségesislehetne.
Nemtartjaazonbankizártnak,hogyvalakiknekérdekükbenálla
gyárat lezülleszteni,amelyikazutánolcsónválthatgazdát.

SzabóKingaiparmûvésza90-esévekelejénkerültkapcsolat-
baagyárral,deaviszonytcsak1995-benhivatalosították.Agyárt-
mányfejlesztést és a stúdiót vezette, amelyik a kísérletezés, a
tanulásszínhelyelett. „Egyiparmûvésznekis legalábbkétévkell
ahhoz,hogymegtanuljonZsolnayul”,vallja.Mintazeltelt tízesz-
tendõrészeseéstanúja,arrólszámolbe,hogyagyáralkalmazottai
ma is fillérekért, avégtelenségigkiszolgáltatvadolgoznak.

Azévtizedekalatt aZsolnayörökséghordozói, a technoló-
gia továbbvivõiamunkásokvoltak.Azõagyukban,kezükben
élt tovább a régi gyár. Kovács István, a Mester volt minden
titkok tudója, mondja az iparmûvésznõ. Kovács tizenhárom
évesen került a gyárba, a Zsolnay család bizalmasa lett. Intelli-
gens, folyton kísérletezõ, magát mûvelõ szakember volt, aki
naprakészentartotta,akorszerûanyagokhozadoptáltaésamai
gyártási technológiaáltal felhasználhatóvá tetteazeozinmázat.
Eza technológia,valamintazépületekdíszítésére,burkolására,
fedésére szolgáló fagyálló pirogránit volt a cég specialitása,
hírnevénekmegalapozója.Ugyanakkoragyármindigtöbblábon
állt, hol azegyik,holamásikágazathozottnyereséget, éseltar-
totta az átmenetileg veszteséges termékeket.

A Mester négy éve halt meg, tanítványát, a szintén kiváló
Kozma Sándort, az eozinmûhely vezetõjét, s Hetesi Zoltánt, a
pirogránit üzem vezetõjét nemrégiben egyszerre küldték el a
gyárból.KozmatávozásautánnemmaradtaZsolnaymanufaktú-
ránakolyanmunkatársa, aki annyira ismernéazeozin techno-
lógiáját,mintõ.Acég jelenlegivezetõi,azMFB-tõlérkezettHor-
váthLajosésDobraiLajoskorábbangyümölcslevekkelfoglalkoz-
tak.Araktárkészlet jelenleghozzávetõleg360millió forintotér.

Avételiszándékamellettkitartócsalád–melytavalyikanadai
útja során Orbán Viktortól biztatást is kapott – taktikát váltott,
miutánészlelte,hogyazMFBcsakszínleli,hogytúladnaagyáron,
éskülönbözõürügyekkelhalogatjaazüzletet.Elsõ lépésként25
százalékos részesedést szereztek egy vállalkozásban, amelyik
belépésükután felvetteaMattyasovszkyZsolnayEozinésPiro-
granit Kft. nevet. A céget a pécsi gyár területére jegyezték be.
Tavaly novemberben a kft. tagjai találkoztak a gyár régi mun-
katársainakegyrészével, akiket tájékoztattak terveikrõl.

AzMFBúgyítéltemeg,hogymindõk,mindpedigaZsolnay
PorcelánManufaktúraRt,vezetõinek többsége„átállt”acsalád-
hoz. Ennek következményeként a vezetõket – Adorjáni Béla
vezérigazgatót,KerekesBélagazdasági igazgatót,KozmaSán-
dort és Hetesi Zoltánt azonnali hatállyal elbocsátották. Szabó
Kingánakháromhónapmúlvaajánlották felaközösmegegye-
zéssel történõmunkaviszonybontást. (Adorjánivoltegyébként
az elsõ vezérigazgató, aki nyereségessé tette a Zsolnay manu-
faktúrát.)Acsaládez idõbennemcsakvételi szándékát jelezte,
hanemazt is, hogyadolgozókat tovább foglalkoztatná.

Azazótaeltelt hónapokbanaZsolnaycégekvezérigazga-
tója,KovácsGyulaa reorganizáció sikerességérõlnyilatkozott,
aprivatizációrakijelölt idõpontazonbanfolyamatosanváltozik.
AMagyarFejlesztésiBankvezetéseközben tárgyal avevõjelölt
családi vállalkozással.Bár a szakértõkáltal igenméltányosnak
ítélt ajánlat már eljutott a tulajdonoshoz, a határozott válasz
késlekedik.ÉrdeklõdésünkreBaranyayLászlómegbízottelnök-
vezérigazgató titkára,HalászZsoltazta felvilágítástadta,hogya
bankban jelenleg senkinemtudnyilatkozni aZsolnay-ügyrõl.
LegutóbbazMFBképviselõjeaztazaggodalmát fejtetteki,hogy
döntési bonyodalmakhoz vezethet egy nem kellõen tisztázott
családiképviselet.Erreacsaládjogiképviselõjefelhívtaafigyelmét
arra,hogynemörökösödési,hanemüzletiügyrõlvanszó.

Mindezekbõl nyilvánvaló, hogy tárgyalásról még szó sin-
csen, csupánmegbeszélések folynak.Mattyasovszky-Zsolnay
Zsófiaacsaládésamagyarszakmaiéspénzügyicsoportképvi-
selõjederülátónaktûnik.Avételiajánlatát jelzõvállalkozásszak-
maibefektetõikörébegyûjtöttemindazokat, akik ismerikmég
a „Zsolnay-titkot”, tehát agyárnakazokat a jelenlegi ésegykori
alkalmazottait, akikkel garanciát lát a sikeresmûködésre.Mint
mondja, egyetlen titok nem létezik, itt százesztendõs titokról
beszélhetünkcsupán,amitgenerációkalkottakmeg, fejlesztet-
tek tovább,ésamelynek legfontosabbdokumentumait azálla-
mosításutánszéthordták.Elherdálták, vagyéppensaját zsebre
hasznosították. Mattyasovszky-Zsolnay Zsófia Pécsett nõtt fel,
így tudja, ott a családot mindig szeretettel vették körül. Azután
is,hogykisemmiztékõketa tulajdonukból.Nemfél tehát attól,
hogynekapnánaksegítséget,haegyszervisszavennékagyárat.

Mitõl tartanak, kérdezi Szabó Kinga is. Attól talán, hogy a
család járatja leaZsolnaynevet?Kinek lehetneerõsebbérdeke,
hogy a pécsi gyár ismét felvirágozzon, mint azoknak, akik
egyenes ági õseik között tisztelik Zsolnay Vilmost?


