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Zsolnay Janka: Világörökségi helyszínek kulturális és
gazdasági jellegű fejlesztéseinek összehasonlítása - a

pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Pannonhalmi Bencés
Főapátság vonatkozásában

1. A Zsolnay Negyed bemutatása

A Zsolnay Kulturális Negyed Pécs ékkövévé nőtte ki magát, Európában is szinte példa nélküli
kulturális és művészeti bázissá válva. A mediterrán hangulatú város 2010-ben Európa Kulturális
Fővárosává választották. A város látnivalói közül kiemelkedik a 2014-ben hungarikummá
nyilvánított Zsolnay Kulturális Negyed. Itt élt és alkotott a porcelángyártásról ismert Zsolnay család
a XIX-XX. században. A Zsolnay örökség 5 hektáros területen helyezkedik el, összesen 15 védett
műemléképület és 88 köztéri Zsolnay-szobrot, parkokat, sétányokat foglal magába. A Zsolnay
Negyedben található az Amerikából hazatérő Gyugyi László gyűjteménye, egy kétmilliárd forintra
becsült, közel 700 kerámiatárgyból álló tárlat, amely a Zsolnay Aranykora címet viseli. A
gyűjtemény a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa programnak köszönhetően talált otthonra Pécs
új kulturális városrészében, a Zsolnay Negyedben, ezen belül a Sikorski-villában. A legkorábbi
Zsolnay-termékeket a Rózsaszín Kiállítás vonultatja fel, mintegy 1200 darabot. E kettőt egészíti ki a
Család- és Gyártörténeti Kiállítás. A Zsolnay Kulturális Negyedhez közeli dombon tekinthető meg a
Zsolnay Mauzóleum, a Zsolnay család nyughelye, ahol 42 oroszlán őrzi az eozin titkát. A múlt
megőrzése mellett a jelen bemutatása és a kortárs művészet is nagy szerepet kap, ezt szolgálja az
m21 Galéria és a népszerű E78 koncertterem, ahol könnyűzenei és színházi előadásokon
szórakozhatnak az érdeklődők. A látogatók a Kézműves Boltok utcájában különleges helyi
termékek közül válogathatnak. A gyerekeknek szabadtéri játszóterek, a Labor – Interaktív
Varázstér, a Planetárium, a Varázsóra (látványos fizikai kísérletek), a Bóbita Bábszínház és a
Herkules Műhely foglalkozásai nyújtanak remek szórakozást. Az alapötletet a Zsolnay Negyed
létrehozására az adta, hogy az évek során csökkent a termelés, a gyárépületek funkciótlanná
váltak. Egyben akarták tartani a Zsolnayak épített örökségét, nem akarták az ingatlanokat külön
értékesíteni, szétdarabolni. Pécs az „Európa Kulturális Fővárosa” cím elnyerésével kiemelkedő
lehetőséget kapott a város kulturális, szellemi és művészeti életében meghatározó beruházások
megvalósítására. A projekt keretében alakult ki a Zsolnay Kulturális Negyed, mely végső formáját
2011 decemberére nyerte el. 11 milliárd forintos beruházás volt ez, melynek során felújították a
Zsolnay család egykori gyárépületeinek és lakhelyének területét, mely Közép-Európa legnagyobb
ipariműemlék-rekonstrukciója volt, melynek során Európa egyik legnagyobb kulturális központja
jött létre. A Zsolnay Kulturális Negyedet turisták ezrei keresik fel a világ minden pontjáról, hiszen a
XIX. századi magyar iparművészeti kultúra kibontakozásában és Pécs modernkori



városfejlődésében meghatározó jelentőséggel bírt a Zsolnay gyár, annak ipari, művészeti, kulturális
kisugárzása és öröksége. A különféle kulturális, közművelődési, szórakoztató, gasztronómiai és
oktatási funkciók ide telepítésével pedig egy pezsgő kulturális negyeddé vált a terület. Sőt,
kimagasló építészeti és ipartörténeti jelentősége, egyedülálló komplexitása elismeréseként 2014.
május 16-án a hungarikumok listájára is felkerült a Zsolnay Negyed. A Zsolnay-gyár történetét
1851-től követhetjük nyomon, ebben az évben vette meg az első telket – rajta egy téglavetővel és
anyagbányával – idősebb Zsolnay Miklós (A Zsolnay Negyedről, Zsolnay gyár és a család 2020).
Fia, Ignác eközben Lukafán tanulta az anyagyáruk gyártását. 1853-ban Zsolnay manufaktúraként
kezdődött a gyártás, majd megfelelő engedélyek birtokában - már gyárként - Zsolnay Miklós átadta
a tulajdonjogot fiának, Zsolnay Ignácnak. Ignác évekig vezette az üzemet, kereskedő öccse,
Zsolnay Vilmos pedig hitelekkel támogatta. Vilmosnak a gyártásban nem volt tapasztalata, így
eleinte külföldről hívott munkásokat, akiknek lakásokat építtetett a gyár körüli utcákban: a mai
Felsővámház, Major, Felső- és Alsóbalokány utcák környékén, illetve a most Boltok Utcája néhány
épületében is. Vilmos felismerte, hogy a gyár csak úgy nőheti ki magát, ha a keresleti igényeknek
megfelelő, innovatív megoldásokkal rukkolnak elő. Ezért próbált egyedi anyagokat kikísérletezni,
kutatni. A folyamatos újításoknak köszönhetően áttértek a különleges igényű díszmű-gyártásra.
Azért, hogy a gyártás folyamatos legyen, s legyen elegendő szakképzett munkaerő, Zsolnay Vilmos
iskolát állított fel a gyáron belül, ahol a tanulók a gyári munkások gyermekiből kerültek ki.  A
kezdeti pár emberes „gyáracska” a századfordulóra az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb
kerámia üzemévé fejlődött, 700 embert foglalkoztatva. 1873-ban megrendezték a bécsi
világkiállítást. A gyár termékeit bronzéremmel és elismerő oklevéllel, míg Zsolnay Vilmost Ferencz
József-renddel tüntették ki (Magyar Nemzeti Levéltár Baranyai Megyei Levéltára 2018). Ezáltal
megnyíltak a nemzetközi piacok, s az itt szerzett tapasztalatok alapján elindult a magastüzű
mázakkal való kísérletezés. 1878-ban megszületett a porcelánfajansz technika, mellyel a
Világkiállításon vettek részt. Itt már aranyéremmel és Francia Becsületrenddel jutalmazták a
gyártulajdonost. Az új technikával, amely a magyaros motívumok mellett döntően a perzsa és az
izniki (török) kerámia hatásait tükrözte Zsolnay Júlia (Zsolnay Vilmos lánya) dolgozott. Ő tervezte
az öt tornyot szimbolizáló védjegyet is 1877-ben. A pirogránit, amely Zsolnay Vilmos találmánya,
magas hőfokon égetett építészeti kerámia; máztalanul vagy különféle mázakkal jól alkalmazható,
kül- és belterekben egyaránt. A család kulturális élményekben tartalmas életet élt,
összejöveteleikre meghívták a vendégmunkásként dolgozó szakembereket is. Itt ismerkedett meg
Zsolnay Teréz Mattyasovszky Jakab geológussal, akihez feleségül ment. A másik lány, Zsolnay Júlia
festőművész volt. Ő 1883-ban ment férjhez Sikorski Tádé lengyel származású építészhez. Később ő
lett a gyár tervezője, majd művészeti vezetője. 1918. november 14-én Baranya megyét többnyire
elfoglalták a szerbek. Zsolnay Miklós attól félt, hogy vagyona miatt túszul ejtik, így Budapestre
menekült, halála is itt következett be 1922-ben. Ekkor három unokaöccse, Mattyasovszky Zsolnay
Tibor, Mattyasovszky Zsolnay Zsolt és Sikorski Zsolnay Miklós vették át a céget. A trianoni
békeszerződés és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása következtében a gyár piaca beszűkült,
nyersanyaghiánnyal küzdött, a pénz elértéktelenedett, a kevéske bevételt a gyár fennmaradására
kellett (A Zsolnay Negyedről, Zsolnay gyár és a család 2020). A két világháború között az unokák
nekiláttak a gyár átalakításának, mivel az eddigi termékeket már nem tudták gyártani, nem volt rá
kereslet. 1925-ben a gyár a csőd szélére jutott, sok munkást elbocsátották. 1948-ban a gyár állami
tulajdonba kerül, létrejött a Pécsi Zsolnay Nemzeti Vállalat. Az állami vezetés elvégezte a háború
alatt üzemen kívül helyezett épületek felújítását, villamosítottak, ipari fejlesztésbe kezdtek. 1953-
ban újra megindult a használati edény és díszmű porcelán gyártása, majd 1955-ben újraindult a
kályha- és épület kerámia-gyártás. 1963-ban a porcelángyár elveszítette önállóságát, s csak 1974-
ben használhatták ismét Zsolnay nevet és márkajelzést termékei jelölésére. 1982-ben a gyár



visszanyerte önállóságát. 1995-ben privatizálták a gyárat, majd 1999-ben három különálló cégre
vált szét: Zsolnay Porcelángyár Rt., Zsolnay Manufaktúra Rt. és Zsolnay Örökségkezelő KHT. A
tulajdonosváltások és működési forma változások után 2013-ban egy Magyarországon élő, szír
származású építészmérnök üzletember, Bachar Najari többségi tulajdonosa lett a Zsolnay
Porcelánmanufaktúra Zrt-nek (Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. 2020.11.05.).

1. ábra: Zsolnay Vilmosék egykori lakóháza, mely ma a Család- és Gyártörténeti kiállításnak ad
otthont

(Forrás: www.zsolnay.hu/hu/gyartortenet)

 

2. A Pannonhalmi Bencés Főapátság bemutatása

A Főapátság Győrtől 19 km-re a 82-es főútvonalról közelíthető meg. A bencés rend 996-ban
alapított pannonhalmi monostora, kulcsszerepet játszott a kereszténység terjesztésében a
középkori Közép-Európában. A Pannonhalmi Főapátság és környezete kiemelkedő módon jeleníti
meg egy bencés monostor jellegzetes elhelyezkedését, táji kapcsolatrendszerét, egyedi
struktúráját, szervezeti kialakítását, ezeréves történeti múltra visszatekintő történeti fejlődését. A
Szent Benedek Regulája alapján ma is működő szerzetesi közösség egyedülálló folytonossággal
tartja fent az európai kultúra egyik élő központját. A Főapátság a 13.-15. században emelt,
eredetileg egyszintes épületek együttese, amely 1912-ben, részben a középkori kerengő fölé
építve, kétemeletessé lett bővítve. A négyszintes könyvtár két szakaszban épült 1824 és 1835
között. A világörökségi helyszín „műemlék jelentőségű területként” jogi védettséget élvez 1964
óta, amelyet 2005-ben kibővítettek a kulturális örökség védelméről szóló törvény hatálya alatt. A
műemléki védettség alatt álló épületeket közvetlenül övező parkerdők, továbbá az Apátsági
Arborétum és a gyógynövénykert területe 1963 óta országos jelentőségű védett természeti terület,



részben a Pannonhalmi Arborétum TT, részben a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet részeként
(Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete (2018) Világörökségi
helyszínre vonatkozó megalapozó dokumentáció és világörökség kezelési terv).

2. ábra: Pannonhalmi Bencés Főapátság épületei
(Forrás: Wikipédia)

A II. világháború után az egyházi szervezetek finanszírozása átalakult, szükségessé vált az önálló
gazdálkodás. E változások során kerülhetett sor a borászat és az apátsági termékek kínálatának
kialakítására, olyan gazdálkodási formák kialakítására, amely összeegyeztethető egy
hungarikummal, egy világörökségi helyszínnel. A fő tevékenység természetesen az oktatás. A
Pannonhalmi Bencés Gimnázium az ország meghatározó középiskolája. Kiegészítő tevékenysége a
felnőttképzés. A Főapátság tudatosan építi fel jelenlétét a turisztikai ágazatban is. A fő pillér
mindenekelőtt az örökségturizmus és a vallási turizmus, emellett a kulturális és
rendezvényturizmus, a borturizmus és a gasztronómiai turizmus. Ennek felelnek meg az elmúlt
évek fejlesztései, akár a műszaki, akár a humán háttér kiépítését, akár a marketing rendszer
erősítését tekintjük.

3. Gazdasági jellegű beruházások összehasonlítása

A Zsolnay Negyed gazdasági beruházásai



A Zsolnay Negyed 5 hektáros terület, 15 védett műemléképülettel, 88 köztéri Zsolnay szoborral,
kávézókkal, kézműves boltokkal és magas minőségű éttermekkel. A Negyed nemcsak a turisták
érdekeit szolgálja, hanem saját városuk lakosságának érdekeit is figyelembe veszi, minden pécsi
lakos lakcímkártyájának felmutatásával 10% kedvezménnyel juthat Zsolnay porcelánhoz. 2011-ben
nyerte el végső formáját a Zsolnay Kulturális Negyed, mely Közép-Európa legnagyobb ipari
műemlék-rekonstrukciója volt, 40 ezer négyzetméternyi épület felújításával Magyarország egyik
legnagyobb kulturális központja lett.

 

A Pannonhalmi Bencés Főapátság gazdasági beruházásai

1. Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Balatonfüredi Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése. 

2. A Pannonhalmi Főapátság konzorciumi partnereivel 2017-ben támogatási igényt nyújtott be a
Széchenyi 2020 program „Világörökségi helyszínek fejlesztése” pályázati felhívására, melyet
vissza nem térítendő európai uniós támogatással nyert el (Pannonhalmi Főapátság 2020).

3. 2016-ban támogatási igényt nyújtott be Széchenyi 2020 program „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívására. A projekt megvalósításának
célja a Pannonhalmi Apátsági Múzeum rendezvényterének és digitális múzeumi
szolgáltatásainak fejlesztése.

4. Pannonhalmi Apátsági Major Látogatóközpont kialakítása: turisztikai és élményelemek
kialakítása a nagyközönségnek.

A Pannonhalmi Főapátság 1996-ban ünnepelte alapításának ezredik évfordulóját és ebben az
évben vált a Világörökség részévé. A millenniumi ünnepségeket követő érdeklődésre válaszként
elkészült a bencés monostor turisztikai hasznosítási terve, amely több ütemű fejlesztést irányozott
elő. Ezen fejlesztés keretében épült meg az elmúlt másfél évtizedben a turistafogadó és a hozzá
kapcsolódó gyalogos híd, jött létre az Apátsági Pincészet, újult meg a gyógynövényes kert, épült fel
a Szent Jakab Zarándokház és a Viator Apátsági Étterem és Borbár.

A fejlesztési terv következő megtervezett üteme az Apátsági Major rehabilitációja volt. Az Apátsági
Major épületét csak a rendszerváltás után tudták visszavásárolni, s láttak neki egy, a XXI. századi
igényeket kielégítő kulturális turisztikai látogatóközpont létrehozásának. Magyarország legrégebbi
könyvtára a Főapátságban található. A modern könyvállományuk mellett védett, muzeális
gyűjteménnyel is rendelkeznek, amelyet folyamatosan restaurálni kell. 2017-ben új látnivalóval
gazdagodott a Főapátság és természeti környezete: átadták a lombkorona tanösvényt. Ez a
kilátóként is használható építmény az Apátság kulturális örökségének vonzásában tovább növeli a
környék népszerűségét és látogatottságát. Az elmúlt évek befektetéseit vizsgálva megállapítható,
hogy a Zsolnay Negyed 2011-es átadásakor 11 milliárdos beruházásával szemben a Pannonhalmi
Bencés Főapátság több, kisebb beruházást valósított meg. Az apátsági épületek javarészt álltak, a
felújításokra, korszerűsítésekre a Főapátság folyamatosan pályázik Európai Uniós és Minisztériumi
vissza nem térítendő és részben visszatérítendő lehetőségekre, több és változatosabb
beruházásokat valósít meg. A Főapátság borászatának kialakítása és az ott használt technikai
eszközök értéke azonban vetekszik a Zsolnay Negyed beruházásaival. Mindkét kulturális örökségi
helyszín sok bevételt könyvelhet a belépőkből, szolgáltatásokból.



 

3. ábra: Összehasonító táblázat
(Forrás: saját összehasonlítás)



4. Következtetések



Tanulmányunkban a két világörökségi helyszín összehasonlítása több szempontból történt. Az
egyik szempont a gazdasági jellegű beruházásokra vonatkozott, melynél megállapítható, hogy az
egyszerre történő, nagy összegű és volumenű beruházásokban a Zsolnay Negyed többet és
nagyobbat alkotott a Pannonhalmi Bencés Főapátságnál. A Negyed 11 milliárdból jött létre, 40 ezer
négyzetméternyi épület felújításával; Közép-Európa legnagyobb ipari műemlék-
rekonstrukciójaként. A fejlesztés a 2011-es átadás óta is folyamatos. A Negyed fenntartása nagy
költséget emészt fel, ugyanakkor a mai napig sem teljesen kihasznált. Az újdonságok bevitele az
épületekbe elengedhetetlen. 2020-ban felmerült a Negyed felújítási kérdése, azonban a tulajdoni
viszonyok miatt nem egyértelmű a felelősség. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karával történő együttműködés ígéretes, 2011. óta a Művészeti Kar, továbbá a Kommunikáció és
Médiatudományi, valamint a Szociológiai Szak hallgatói részére alakítottak ki külön épületet. A
Pannonhalmi Bencés Főapátság gazdasági jellegű beruházásai folyamatosak, minden területet
lefednek a tevékenységi körükhöz kapcsolódóan: iskolák támogatása, világörökségi helyszínek
fejlesztése, gyógynövénykert kialakítása, fejlesztése, turizmusfejlesztés, könyvtári állomány
megőrzése, rendezvénytér és digitális múzeumi szolgáltatás fejlesztése, akadálymentesítés,
gépbeszerzés, épület felújítások, továbbá Látogatóközpont kialakítása. Ajándéktárgyaik, apátsági
termékeik, valláshoz kapcsolódó tárgyaik világszinten ismertek, a gasztronómiai kínálata pedig az
igazi ínyenceknek kedvez. Mindkét település, mindkét világörökségi helyszín turisztikai
fejlesztéseinek hozadéka van a városok és környező településeinek forgalmára, vendéglátóhelyek,
szórakozóhelyek forgalmának növelésére, munkaerőpiaci helyzetének javítására, munkanélküliség
csökkentésére, a régiók fejlesztésére. A Zsolnay esetében talán könnyebb világszintű ismertséget
elérni a termékekkel, de a Főapátságnak viszont a bencés rendhez való tartozása miatt nincs
szükség reklámra.

Mi a mi feladatunk? Az emberiség célja: az emberiség kiemelkedő értékkel bíró kulturális és
természeti örökségének megőrzése. A világörökségi egyezményhez csatlakozó állam egyebek
között kötelezettséget vállal arra, hogy a területén fekvő világörökségi helyszíneket óvja és
megőrzi a későbbi generációk számára is.
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