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Zsolnay Vilmos emlékkútja 100 éves
Baranyai Pál
„A Zsolnay-kút négy ökörszája
békét csorgat a kánikulába”
(Pákolitz István)

A Széchenyi tér

M

a történelmi városközpontnak hívjuk. A régészeti kutatások
során a téren és közvetlen környékén római kori sírokat, feliratos köveket ástak ki. Az Irgalmasok temploma előtt 13. századi veremre
bukkantak. Épületalapok, pincék és pinceomladékok, tömedékelt kutak,
ciszternák, közép- és török kori leletek kerültek elő. Itt épült fel a mes�sze földön híres Gázi Kászim dzsámi. A törökfürdő 1695-ig működött, az
első pécsi Szentháromság-emlék is itt állt.
A12–13. században épült Szent Bertalan-templom jelzi a polgári városközpont
csíráját. Atemplom-községház-kocsma (szálloda) klasszikus hármasával a fallal kerített középkori város szerkezeti tengelyeinek metszéspontjában kereskedelmi centrum alakult ki. A Szentháromság-szobor körüli, a városháza előtti
piacnak a történelem során több neve volt: Vásártér, Bazártér, Négycsatornya
utca, Szentháromság tér (a betelepült németeknek Dreifaltigkheit Platz), a
köznép gyakran a Piarz
tér elnevezés mellett Nagy
térnek hívta, hogy a szomszédos Kis (Jókai) tértől megkülönböztesse, de
volt Haupt Platz, Fő tér,
1864-től Széchenyi tér.
1838-ban Novák Sándor
(Simon) készített tervet a
Széchenyi tér szabályozására, de a „város tulajdonában álló ingatlanoknak,
s a tér területének fekvés
és magasság szerinti fekPécs a 12. században
vését már 1832-ben elvé1. Püspökvár, 2. Szent Bertalan-templom,
gezte Kotzián József, Tettes
3. Mindenszentek temploma
Nemes Baranya Vármegye
(Dercsényi Dezső – Pogány Frigyes: Pécs – 1966)
tiszti hites földmérője”.
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Az 1928. évi városrendezési terv határozta el a Széchenyi tér átalakítását. A teraszos kiképzésre Dörre Endre, Weichinger Károly, Kőszeghy
Gyula és Dulánszky Jenő közreműködésével készült javaslat. Megvalósítására 1936-ban a budai külvárosi temető felszámolása, elévülése után
nyílt lehetőség a sírkövek felhasználásával (Mendöl Zsuzsanna).

Piac téri életképek

16.

század: Szulejmán szultán bevonulása a Vásártérre (1543).
17. században piac, egészen 1863-ig.
18. század: a tehenek, sertések, kecskék a vízmedencéből ittak, ahonnan
a lakosság a vizet hordta. A Tanács egy 1711. évi rendeletével tiltotta meg
az állatok itatását, az asszonyoknak a nagymosást.
A 19. században a pellengér, a deres, a piac helye. A pécsi főtér 1841-ben,
Kossuth Lajosnak a Pesti Naplóban megjelent vezércikke nyomán az
egész ország érdeklődésének középpontjába került. A közeli börtönök
lakóit nyilvános testi fenyítésre hurcolták a térre, ahol a deresről letámolygónak megadatott az a kegy, hogy a közkút medencéjének vizében
hűsíthette összevert testrészeit.
1842 januárjában a pécsi diákok és céhlegények Perczel Antal és Xantus
Károly vezetésével lampionos felvonulással, szigorúan tiltott Rákóczidalokkal vonultak a Fő térre, és megakadályozták a Mária utcai színház
magyart gyalázó német nyelvű előadását.
1849-ben az osztrák hadsereg rác katonasága Siklós felől érkezve ágyúzta a várost. Különösen a városháza tornyát akarták lerombolni, de vagy
az ágyúik nem voltak elég erősek, vagy a tüzérek ügyetlenek
lévén, egyszer sem találták azt
el (Jankó János – Márfi Attila).
1849-ben működött Pécsett egy
olasz kifliárus, aki a Szentháromság-szobor közelében elrikkantotta magát, hogy „Éljen
Kossuth Lajos!” Az akkori katonai parancsnok ott, a tér közepén azonnal agyonlövette.
Piaci napokon a nyüzsgő, hanVásár a Széchenyi téren 1900 körül
goskodó emberforgatag színes,
(Janus Pannonius Múzeum
kissé balkáni hangulatot varáÚj- és Legújabb kori Történeti Osztály)
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zsolt a városnak. A Fő tér két végén álló két kút körül már hajnalban zajos
élet folyt. Vízszállító lajtos kocsik nyikorogtak, vizet hordó sáflkonteszek,
sajtárokba vizet töltő szolgálók (schaff-dézsa), piaci kofák perlekedtek.
1864-ben a Majláth (ma Kossuth) térre helyezték a piac jelentős részét,
míg a Fő téren maradt árusokat a tér déli részére, az Irgalmasok temploma közelébe költöztették.
A 20. század elején „különösen húsvéthétfő délelőtt mozgalmas a tér, amikor
vígan folyik az öntözés, nemcsak olyan udvarias parfümlocsolás, hanem öntözés. Mi, jogászok szódásüvegekkel vonulunk fel, és ismerős, ismeretlen lányok
ellen folyik a vízicsata. Ez a szokás az I. világháború alatt szűnt meg”. (Arató
Jenő – Márfi Attila).

Kutak a Széchenyi téren

A

Mecsekről lefutó és a Krumpli-völgyben fakadó vizek ősidők óta
keresztülfolytak a Fő tér területén. Az általunk ismert közkutak és
vezetékeik közép- és török kori eredetűek, melyek általában római előzményekhez köthetők. A mai Hunyadi út két oldalán felszín alatt eredő
Kaposvári utcai, illetve Szemináriumi-forrás vize a Széchenyi téren egyesült a Tettye-forrás vizével.
Betemetett középkori és hódoltság kori ásott kutakra bukkantak az
archeológusok a Szentháromság-emlék körüli földmunkák, régészeti
kutatások során. Kárpáti Gábor ásta napvilágra a karmeliták kolostorának 16. századi átalakításakor létesített kutat. Napjainkban a Dóm hittantermében őrzött címeres kútkáva alapján az 1540-es építkezés Eszéki
János pécsi püspök nevéhez fűződik. Nem mai gyerek a rendház udvarán megmaradt, finoman kidolgozott, Johan Gianone mester által faragott kagylós falikút sem.
Evlia cselebi szerint Pécsett három fürdő volt. A legelőkelőbb a Kászim
pasa dzsámija mellett, a Mária utca sarkán, eredeti török alkotás. Evlia
így ír róla: „Vetkőzőhelye tágas, és magas kupolájú. A fehér márványból való
nagy medence közepén a legsárgább aranyhoz hasonló rézből egy szökőkút
pohara… E pohár körül tizenkét sárkányszáj-alakból az élet vize szökken. …
Ezt a művészi poharat három bronz ökörfejre és három bronz teknősbéka-derékra
úgy helyezték el, hogy a szemlélő elméje megáll rajta.” Ezt a fürdőt még az
1693-ból származó birtokösszeírások is említik.
Eredeti formájukban maradtak ránk azok a török kőmedencék, amelyeket
a belvárosi plébániatemplomban ma szenteltvíztartókként használunk, és
a dzsámi szomszédságában állott fürdőből kerülhettek jelenlegi helyükre.
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Pécs város vízellátását már a törökök előtt, ha nem is teljes mértékben,
vízvezetékek biztosították. Ezt a hálózatot bővítették a hódítók, kiterjesztve az egész településre. Számukra a víz nem csak a mindennapi élet
legfőbb szükségletét jelentette, de az iszlám előírása az igazhitű hívők
számára kötelezővé tette az ima előtti tisztálkodást, amelyet csak folyó
vízben volt szabad végezni. Ezért az imahelyek előtt mindig ott találjuk
a rituális mosdás (abdeszt) céljára szolgáló kutat, amelyet perzsa szóval
sádirvánnak neveztek. Innen ered a pécsiek „sandervár” kifejezése.
Az egykor volt pécsi vízmedencék közül a Fő téri felső és alsó csorgókutak
a legemlékezetesebbek. A számtalan tanulmány közül Jellachich Károlytól (1912) idézek: „A piacon volt két sandervár, egyik a Szentháromság és a
várostemplom között, egy a városháza alsó vége előtt. Ez állott egy mintegy másfél öl átmérőjű, nyolcszögletű, fél öl magasan faragott kővel bekerített víztartóból.
A sandervár közepén volt egy kőoszlop, amelynek tetején egy kis szökőkút állt, a
sandervár széle fölött mintegy 1 1/2 schuch = 50 centiméteres magasságban két
ellenkező oldalon egy-egy vascső, amelyeknek külső vége a medence széléhez osztotta a vizet az ott várakozó szolgálók sajtárjába, kannájába. A sandervár szélébe
és az oszlopba két vasrúd volt erősítve, amelyekre a kánákat vagy sajtárokat lehetett állítani, amíg megteltek. A sandervár egyúttal víztartály is volt arra a célra,
hogy tűz esetén víz legyen benne. Hogy télen be ne faggyon, a kőkerítéstől másfél
schuch távolságba deszkakerítés állíttatott fel, s az így képződött köz ősszel friss
trágyával lett kitömve. Akkor még nem féltek annyira a bacillusoktól, mint most.”
A Fő téri felső kutat először 1707 és 1710 között építették újjá egy török
korból maradt romos kút (Kászim pasa csorgója, másutt Karáfi csorgója)
közelében. 1788-ban – a nagy felújítások idején – javították. 1819 és 1821
között az elöregedett kutat ismét át kellett építeni. A Belvárosi templom
előtti medencés csorgókút a 19. század második felében még működött.
Az alsó kút török kori őse 1701-ig állt az Irgalmasok temploma és a Zsolnay díszkút közötti területen. Utódja a Perczel Miklós utca északnyugati
sarkának vonalába került. Bár ezt már nem a törökök alkották, élte során
mindvégig Kádi csorgójának nevezték.
A két főtéri medencés kút bontását 1892-ben határozták el. A városháza
előtti sandervárt 1893. március 28-án érte utól a végzete. Szerencsére
készült róla fénykép, így tudjuk, hogy nyolcszögletű medencéjének
közepén ennek is oszlop állott, amely szépen faragott tányérban végződött. Fetter Antal makettjén ezt a formát rekonstruálta.
Még egy kútról kell szólni. 1974 augusztusában a Városi Tanácsház bejárata
közelében került elő egy török kori, téglával alapozott kút maradványa.
(2006-ban „Az én kulturális fővárosom” ötletpályázaton Arató Csongor
török kori sandervár felépítését javasolta a Széchenyi térre.)
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A Széchenyi tér az 1865. évi birtoktérkép részletén,
kiegészítve a közép- és török kori kutakkal
(Baranya Megyei Levéltár)
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A „Kádi csorgója”a Széchenyi téren

„Kádi csorgója” – Fetter Antal makettje

Fotó: Zelesny Károly – 1891

(JPM Új- és Legújabb kori Történeti Osztály)

Emlékművek Pécs főterén

A

legidősebb és a legnagyobb emlék az egész teret uraló Gázi
Kászim pasa dzsámija, imahelye, a mai római katolikus Belvárosi
plébániatemplom, amelyet 1543-ban kezdtek építeni, részben a néhai
Szent Bertalan-templom köveiből.
A 17. századi pestisjárványokra emlékeztet a téren első ízben 1713-ban
Anrath Henrik és Regecz Pál által készített Szentháromság-szobor.
Az utolsó járványt követően, 1750-ben került a régi helyére Benchardt
András műve, a jelenleg látható harmadikat, Kiss György és Lang Adolf
alkotását pedig az előző tönkremenetele után, 1908-ban emelték.
Pilch Andor 1909–1911-ben tervezte, 1911–1912-en készült, és 1930-ban
állították fel Zsolnay Vilmos emlékkútját.
Az Örökmécses, a szerb megszállás alóli felszabadulás Weichinger
Károly által készített emlékműve 1931-ben került a Széchenyi térre.
A tér mellvéddel kerített belső részének északi falán, a lépcsősortól
keletre és nyugatra egy-egy domborművet helyeztek el 1932-ben a 19-es
pécsi honvéd gyalogezred és az 52-es pécsi gyalogezred emlékezetére. Mindkettőt Sidló Ferenc alkotta. 2010-ben egy emelettel feljebb, az
Örökmécses mellé költöztek.
Hunyadi János országos főkapitány halálának 500. évfordulóján, 1956ban állították fel Pátzay Pálnak a nándorfehérvári győzőről mintázott
pécsi lovas szobrát.
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Sidló Ferenc: Az 52-es pécsi gyalogezred
emlékműve madáritatóval (2006)

Két évvel később került a tér északnyugati sarkára Leonardo da Vinci
Baksa Sós György által alkotott mellszobra. (A Zsolnay Vilmos-emlékkúthoz hasonlóan innen is nagyon
hiányzik a korábbi zöld környezet.)
Az ún. „Elefántos tömb” rekonstrukcióját követően, 1986-ban helyezték el a Széchenyi téri homlokzat erkélyén az elismerő „Hild János-emlékérmet”.
Az egykori Loránt-palota 2003ban kapott emléktáblát. Azóta az
Arany Sas Patika falát Baranyai
Aurél gyógyszerész – Palotás József által mintázott – profilja gazdagítja az unokák, Baranyai Bálint és
Nemerey Péter tervezte kőlapon.
Bachmann Zoltán ötlete alapján a
Széchenyi tér északkeleti sarkán
épült mobil harangtorony tövében áll Szent Bertalan egész alakos
bronzszobra. Rétfalvi Sándor alkotása a középkori templom (12–13.
század) névadójának állít emléket.

Akiért a harang szól

Z

solnay Vilmos 1828. április 19-én – a Kos jegyében – Pécsett született, és Pécsett is hunyt el 1900. március 23-án.
A legnagyobb magyar fazekas a bécsi Polytechnisches Institut elvégzése után kereskedőként kezdte önálló életpályáját. Feleségül vette Bell
Terézt, és három gyermekük született: Teréz, Júlia és Miklós.
1864: betársult Ignác fivérének fazekas- és terrakottaműhelyébe;
1868: az Első Pécsi Czement Chamot és Tűzálló Agyagáru Gyár alapítása;
1873: az első nagy siker: a bécsi kiállításon bronzérem, és a „Ferenc
József-rend” kitüntetés;
1878: Párizs – világkiállítás – Grand Prix – aranyérem – a francia „Becsületrend” – majd „Vaskorona-rend”, török „Medsidje-rend”, belga „Lipótrend” lovagkeresztje;
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1880: felszámolta főtéri üzletét,
eladta lakóházát;
1893: Wartha Vincével közös kutatás eredményeként megszületett
az eozinmáz, amit Zsolnay Vilmos
tökéletesített. Az építészeti kerámiában bemutatkozott a Zsolnayféle pyrogránit;
1897: január 28-án „a keramikai
művek kifejlesztése által a város
Zsolnay Vilmos reliefportréja
közéletére gyakorolt jótékony haa mauzóleum szarkofágján
tásáért” Pécs díszpolgárává váApáti Abt Sándor műve
lasztották (kgy.jkv: 1897/1-2289);
1905: Zsolnay Vilmosról utcát neveztek el (kgy.jkv: 1905/27-4643);
1907: A Pécsi Országos Kiállítás és Vásár évében avatták Zsolnay Vilmos
köztéri szobrát (Romváry Ferenc).

Az adományozó

Z

solnay Miklós (Pécs, 1857 – Bécs, 1922) Zsolnay Vilmos fia, a gyár
üzleti életének rugója, sikereinek kovácsa.
1897-től a pécsi Zsolnay-gyár üzletvezetője, és a budapesti Fischer-féle
porcelán- és majolikagyár cégvezetője;
1903: a Zsolnay-mauzóleum építése;
1905: a Városi Múzeumnak 790 darab Zsolnay-dísztárgyat adott letétbe;
1907: a Pécsi Országos Kiállítás és Vásár, valamint a Zsolnay-szobor
készítésének, felállításának főszervezője. A kiállításon egymillió látogató
(mennyi volt 2010-ben?);
Pécs város díszpolgára;
1908: a Francia emlékmű építtetője;
1909: Zsolnay Vilmos-emlékkút adományozója;
1913: Számtalan tisztség, hazai és külföldi kitüntetések egész sora után a
Főrendi Ház tagjává választották.

Zsolnay Miklós és a Mecsek Egyesület

A

Mecsek Egyesület – néhány tagja javaslatára – 1908-ban elhatározta, hogy Park Osztály néven újabb részleget hoznak létre a
város virágosítása érdekében.
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A tényleges megalakulásra 1909 elején került sor. Az egyesület 53 tagja
csatlakozott az osztályhoz. Elnöknek Zsolnay Miklós gyárost, alelnöknek Jellachich Károly orvost, titkárnak Kenessey Aladár kórházi orvost
választották. Feladatuk: a város belső területeinek szépítése és annak irányítása. Terveik között szerepelt a bérkocsik várakozási területének áthelyezése a városháza elől, és ennek a területnek a parkosítása, a meglévő
parkok öntözése, új parkok létesítése, a házak ablakainak és erkélyeinek
virágosítása, padok elhelyezése a Király és az Indóház utcában, az új
köztemető fásításának megtervezése. A budai külvárosi temető helyén
botanikus kertet akartak létesíteni. (B. Horváth Csilla).
Az alábbiakban a Mecsek Egyesület Évkönyveiből a Zsolnay Vilmos-emlékkútra
vonatkozó részleteket soroljuk fel a Park Osztály jelentéseit idézve:
XIX. egyesületi év – 1909
„…1909. január 14-én alakult a Mecsek Egyesület Park Osztálya, mely feladatául a város belső területének szépítését tűzte ki.
Zsolnay Miklós, a Park Osztály elnökének azon ajánlatára, hogy őt boldogult
emlékű édes Atyjától örökölt azon kötelesség terheli, hogy Pécs szabad királyi
város egyik közterére egy díszkutat állítson fel – a bizottság megfontolás és megvitatás tárgyává tette, hogy e célra melyik tér volna alkalmas, és egyhangúlag
abban állapodtak meg, hogy arra egyedül alkalmas helyül a városháza előtti két
kis parkrészlet kínálkozik. Mire Zsolnay Miklós nagylelkűen felajánlotta, hogy
ez esetben két kisebb díszkutat fog a symetria kedvéért ajándékozni. A bizottság
meg is kereste a város tanácsát, hogy ezen ajándékot elfogadni, a jelzett helyet a
felállításra kijelölni szíveskedjék –, egyben felkérte Pilch Andor építész urat, a
bizottság tagját, hogy a díszkutak tervezetét az adományozó intencióinak megfelelően elkészíteni szíveskedjék. Így a város a közeljövőben értékes műtárggyal fog
gyarapodni, mely külcsinjának emeléséhez nem kis mértékben fog hozzájárulni.”
XX. egyesületi év – 1910
„…A Zsolnay-díszkút elhelyezésének kérdését több kísérletezés után végre
akképp sikerült eldönteni, hogy a Zsolnay Vilmos emlékére felajánlott díszkút
az Irgalmasok temploma elé fog kerülni, hol a rendezendő kis háromszög alakú
térben relatíve legkedvezőbb elhelyezést fog nyerhetni. Ha a város közönsége a
tavaszon a terecskét rendezi, s az alépítményt elkészítteti, úgy a díszkút felállítása már a következő, 1911. év folyamán remélhető. Zsolnay Miklós ezen nemes
tényével szülővárosát újabb hálára kötelezte…”
XXI. egyesületi év – 1911
„…A Zsolnay-díszkút ügye biztos léptekkel halad a megvalósulás felé; a Zsolnay-gyárban Pilch Andor műépítész teve alapján a gyönyörű műemlék már
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készül, s ha az 1912. év tavaszán a város közönsége az Irgalmasok temploma
előtti teret e célra alkalmasan előkészítteti, a díszkút ott a jövő év nyarán felállítható leend, s így városunk Zsolnay Miklós áldozatkézsége folytán egy újabb
értékes és érdekes látványossággal, műremekkel gazdagodik…”
XXII. egyesületi év – 1912
„…A Zsolnay-féle díszkút már készen van, s várja a város közönségének elhatározását elhelyezése kérdésének leendő megoldása tárgyában…
A város tanácsa helyesléssel fogadta a budai külvárosi régi temetőnek botanikus
kertté leendő átalakítására vonatkozó javaslatunkat…”
XXIII. egyesületi év – 1913
„…Az Osztály felszólítására a városi székház előtti két kis parkrészlet idén már
ízlésesebben volt gondozva. A Széchenyi tér rendezése, a Zsolnay-díszkút elhelyezése azonban még mindig a távoli jövő kérdése…”

PILCH ANDOR
(Pécs, 1877 – Pécs, 1936)

É

desapja Pilch Antal törvényszéki bíró, a pécsi ítélőtábla tagja, édesanyja Wlaszák
Kornélia (Sarolta). Születésekor
a Szepesy Ignác u. 2-ben laktak.
Pécsett a ciszterek „Nagy Lajos” gimnáziumában érettségizett, építész oklevelet 1901-ben
szerzett a budapesti Műegyetemen. 1909-ben kötött házasságot Szűcs Máriával.
Szülővárosát 35 éven át szolgálva több jelentős – többségükben ma is használatban lévő
– épülettel gazdagította. Szakmai kibontakozását segítette,
hogy főállásban a Pécsi Egyházmegye és a püspökség építészeként működött, valamint a
városi önkormányzatban is sze-

A Park Osztály tisztikara
A Mecsek Egyesület Évkönyve
a XIX. egyesületi évről (1909)
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repet vállalt. Így válhatott a korabeli városkép alakítójává. Tisztségei:
a Magyar Mérnök és Építész Egylet pécsi osztályának alelnöke;
Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizottságában a város közigazgatási bizottsága részéről kiküldött tag;
az építési és a gazdasági szakbizottság tagja;
a köztemetői, a múzeumi, a népjóléti és a színházügyi bizottság tagja;
időszakos bizottságok tagja, mint pl. az I. világháborús hősi emlékmű
bizottságé.
Részlet a legtöbb adót fizető bizottsági tagok névjegyzékéből (1918):
1. Breuer Ferenc ügynök
34.124,54 Kr
2. Hamerli József gyáros
28.271,66 Kr
3. Zsolnay Miklós gyáros 19.561,52 Kr
4. Loránt Lipót dr. főorvos 8.678,00 Kr
...
12. Pilch Andor műépítész 4.435,16 Kr
Pilch Andor munkásságából csupán középületeit, azok közül is csak a
legnagyobbakat sorolom fel:
Mária u. 18.: Jótékony Nőegylet (1905);
Király u. 5.: Palatinus (Pannonia) Szálloda (1913);
Váradi Antal u. 13. és Dischka Győző u 7.: Városi Kereskedelmi Iskola (I.
sz. Sebészeti Klinika, majd Véradó Állomás) (1913);
Hunyadi út 9.: Egyházmegyei papi otthon (1934);
Felsőmalom u. 23.: Park mozi (1921);
Vargha Damján u. 2.: Országos Stefánia Szövetség Anya- és Csecsemővédő Intézet (1931);
48-as tér: Szent Mór Kollégium (Maurium);
Rákóczi út 80.: Főreáliskola, majd a M. kir. Erzsébet Tudományegyetem
központi épülete (1914);
József Attila u. 11.: Julián internátus, ma Gyermekklinika (1914);
Zsolnay Vilmos u. 90–92.: Sziebert Róbert elemi népiskola, gyárvárosi
templom és plébánia (1926);
Ifjúság útja 6.: Pius Főgimnázium (1914);
az 1907. évi Pécsi Országos Kiállítás és Vásárra – melynek művezetője
volt – nemzeti stílusú pavilonokat tervezett – a „Ferenc József lovagkereszt” kitüntetést kapta;
Pécsen kívül a mohácsi László-kórház, a siklósi közkórház és a sikondai
fürdőtelep fűződik nevéhez.
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Pilch Andornak, mint egyházmegyei főépítésznek, a szerb megszállás
idején szabad átjárása volt a demarkációs vonalon. Az Árpádtetőn strázsáló szerb határőrök csak a kocsiját kutatták át, táskáját nem. Ezt kihasználva a pécsi újságokat Sásdra vitte Nendtvich Andornak, a pestieket
pedig Pécsre hozta. Baranya felszabadulásakor az előkelőségek részére
adott polgármesteri fogadásra a nagyszerű építész, jó katolikus és bátor
hazafi is meghívást kapott. (Kövecs Ferenc szíves szóbeli közlése)

A nagyszentmiklósi aranylelet

1

799-ben a Torontál megyei Aranyka mellett, a Marostól nem mes�sze fekvő Nagyszentmiklós község Sziget nevű határrészében Nera
Vuin szerb földműves 23 aranyból készült díszedényt talált. A kincslelet
a népvándorlás korából való.
A parasztgazdától először görög vásárosok és bécsi kereskedők kezdték
megvásárolni az aranytárgyakat darabonként, mígnem Boráros János,
Pest akkori városbírája a már szétszóródott tárgyakat összegyűjtötte. –
Ekkor a bécsi régiségtár bejelentette rá az igényét, és feltehetően megvásárolta. Azért maradt a kincs Bécsben, mert a trianoni békeszerződés
értelmében Magyarország csak azt kaphatta vissza a kincstártól, ami a
trianoni határokon belül került elő. Nagyszentmiklós 1920 óta Romániához tartozik (Sinnicolau Mare).
A nagyszentmiklósi lelet színaranyból van, és a sas, a nap uralkodik benne. Nicola Mavrodinov ősbolgár kincsnek tartja, és a bécsi
Kunsthistorisches Museumban így is van kiállítva. Magyarországon
kezdetben természetesen Attila edényeinek tartották, ma általában
népvándorláskori avar vagy bolgár kincsnek vélik, és a 9–10. századra
keltezik. Egyes darabjait Hampel József monográfiájában használt számozás szerint idézi a nemzetközi szakirodalom.
Az a terület, amelyen a kincs előkerült, Szent István korában Ajtony
vezéré volt, akinek hatalma a királyéval vetekedett, s akit István csak
1028-ban tudott leverni. Lehetséges, hogy ez a dátum egyúttal az aranyedények elrejtésének időpontja is. A királyi műhelyben készült asztali
készlet előbb nyilván István ajándékaként kerülhetett Ajtony birtokába.
A kincs magyar készítői mellett szól az első magyar pénzekkel való teljes egyezés, a rovásírás egy, máshol meg nem lévő betűje és az, hogy az
aranyleleten található két név szerepel a környék korai magyar birtoko41
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sai között. A 8. számú tálka rovásírásos feliratán látható STEPHANUS
REX pénzérmék „P” jele és a szóválasztó keresztek tanúsága szerint ez is
feltétlenül keresztény időkben készült. (László Gyula).
A nagyszentmiklósi csoport alatt olyan fémművességi gyakorlatot kell
érteni, melynek ornamentikája elpalmettásodott indaeleme a 13–14.
számú bikafejes csészéken az állatok nyakán kibővítve, a csészék peremén lekötött szárú indával kombinálva jelenik meg. (Horváth Tibor).
A palmetta – „pálmácska” – honfoglalás kori művészetünk jellegzetes
díszítőeleme pl. tarsolylemezeken. A görög eredetű szimmetrikus, stilizált pálmalevél ma is használt díszítő motívuma az iparművészetnek.
Az avar fémedények a cserépedények mintájául is szolgáltak. A nagyszentmiklósi aranykorsók cserépváltozatai Szekszárd környékén feltárt
avar temetőkben gyakoriak.

A nagyszentmiklósi kincs
huszonhárom aranytárgya

A két bikafejes ivóedény egyike

Bika- és ökörfejek Zsolnay-kerámiákon

I

smereteim szerint a Zsolnay-gyárban készült első bikafejek a fővárosba
kerültek, köszönhetően a pyrogránit épületkerámia rohamos terjedésének.
1886-ban Budapest VI. kerületében, a Teréz krt. 25. számú, Sziklay és
Back építészek által tervezett Politzer-féle bérház homlokzati frízén
jelent meg az ökörfej motívuma. (Terracotta 2. fazonkönyv – 733.)
Lechner Ödön tervei szerint 1899 és 1901 között emelték a Magyar Királyi Postatakarékpénztár székházát (később Magyar Nemzeti Bank Pénzforgalmi Osztály) a mai Hold utcában. Az épület középső, legmagasabb
tornyán egy virágmotívum két oldalára – a hímzésmintákhoz hasonlóan
– stilizált bikafejek kerültek.
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A 9. számú formakönyv 2700. sorszámú, 15/VIII. 1904 keltezésű lapján
szerepel a nagyszentmiklósi arany ivóedény „Attila Coup” (Attila-serleg) nevű, Stróbl Alajos által a Zsolnay-gyár részére készített kerámia
változatának rajza. (Tervezett méretei: 1,2 m hosszú és 1,05 m magas, de
később kicsinyítve ajándéktárgynak is gyártották.)
A következő bikafej anyaga nem, csak a környezete volt kerámia. Az 1906.
évi milánói kiállításon a Zsolnay-kerámiával burkolt, díszített magyar
iparművészei pavilonnak egyik fénypontja az eozinmázas „Kacsás kút”
lett, de a bikamotívum is megjelent a szintén Maróti R. Géza által tervezett, Steiner Ármin és Ferenc gyárában rézből domborított virágtartón,
amit egy évvel később Pécsett is bemutattak.
A Széchenyi téren álló Zsonay Vilmos-emlékkút terveit Pilch Andor
1909 és 1911 között készítette. A rajzdokumentációk dátumai szerint:
1909. XII. 14.: kiviteli terv;
1911. III. 9–16.: felületi díszítések rajzai;
1911. XII. 10.: az emlékkút színterve (Nikelszky Géza);
1930.:
az emlékkút felállítása.
A Budapest I. kerületi Tabánban, a Döbrentei téri Rudas fürdőnél
1934-ben a Hungária-forrás historizáló ivókútja hat bikafejes vízköpővel épült. A kúthoz vezető lépcsők mellett két-két nagyméretű bikafejes virágtartócsésze állt, amelyeket a nagyszentmiklósi ivócsanakok
motívumai alapján Stróbl Alajos 1904-ben a Zsolnay-gyárnak tervezett
(Terracotta – 9, fazonszám 2760). Eredeti példányuk Stróbl Bajza utcai
műtermének kertjét díszítette. Az ivókút a háború során megsemmisült.
Stróbl Alajos budapesti műterme és környéke, az „Epreskert” napjainkban a Magyar Képzőművészeti Főiskola oktatóbázisa.

A budapesti Politzer-féle bérház homlokzati fríze
(Terracotta 2. fazonkönyv – 733)
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Stilizált bikafejek a M. kir.
Postatakarékpénztár tornyán

Lechner Ödön bikafeje – 1898

(Lechner Ödön, 1898)

A Széchenyi-forrás bikafejes ivókútja

Bikafejes virágtartó a milánói kiállításon

(M. Zsolnay M. – Vécsey E. – Vízy L.:
Zsolnay-épületkerámiák Budapesten – 2005)

(Maróti R. Géza – 1906)
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Előképek

A

századfordulón a millennium szellemiségének hatására a bikafejes motí„
vum roppant népszerű lett, a kincslelet ivóedényeinek szépen stilizált
állatfejét a mitikus nemzeti múltra, kultúrára utaló szimbólumnak tekintették” (Mendöl Zsuzsanna). A motívum megjelent festményeken, pályázati tervrajzokon, temetői és utcai emlékműveken, épületeken, kutakon,
vízköpőként, mécsesként, díszítményként. Attila halotti ágya mellé,
köré a nagyszentmiklósi kincs edényeit festette Paczka Ferenc 1884-ben.
Az 1896-ban felavatott kecskeméti városháza üléstermének egyik festményén, a vérszerződést ábrázoló Székely Bertalan-képen, a hét vezér
bikafejes csanakba csorgatja vérét.
„A szecesszió korának nemzeti stíluskeresése a századforduló táján a magyar
építőművészek között Lechner Ödönnél (1845–1914) ölt igen hatásos formát.
A népi ornamentika elemeit alkalmazva igyekezett a nemzetközi jellegű eklektikából egy sajátos, új, magyar építőművészetet kibontakoztatni. A nagyszentmiklósi kincset a különböző elemzések a Kárpát-medencéhez kötik. Ez igazolja
Lechner Ödön törekvését, hogy a bikafej motívumát az ugyancsak egyetemes
tudást hordozó népművészeti motívumok közé helyezze”. (Gerle János)
A Pilch Andor által tervezett Zsolnay Vilmos-emlékkút „vésett ornamentikájának a népi díszítőkincsre utaló motívumai, az ökörfejes vízköpők a
nemzeti művészet megteremtéséért munkálkodó Zsolnay Vilmosra emlékeztetnek” (Mendöl Zsuzsanna). Közvetlen előképei Stróbl Alajos Attilaserlege (1904), Maróti Gézának a milánói kiállításon (1906) bemutatott
bikafejes virágtartója és a velencei Magyar Ház főbejárata, homlokzata
(1906–1909). A torinói kiállítás (1911) magyar épületeinek, „Attila palotájának” tervezésénél Tőry Emil és Pogány Móric törekvése is arra irányult, hogy az épületek belső és külső kiképzésénél a magyar nemzeti
motívumokat lehetőleg műtörténeti alapon alkalmazzák, hogy ezáltal
nemzetközi szinten mutathassák be a magyar építészeti stílus törekvéseit. Pilch Andor az 1907. évi Pécsi Országos Kiállítás és Vásárra tervezett nemzeti stílusú pavilonokat.
Végül egy zenei példát is idézek Demény Dezsőtől, aki így üdvözölte
a nemzeti stílus megjelenését az operaszínpadon: „Bartók Béla A kékszakállú herceg vára szolgált egy felbecsülhetetlen értékkel, és ez a magyarosság. Ez
volt életemben az első eset, amikor éreztem, hogy a zenekar, az ének – szóval az
egész zene – magyarul, magyarán beszél.”
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A torinói kiállítás „Attila palotája”
Tőry Emil és Pogány Móric – 1911
(Magyar Iparművészet – 1911)

Stróbl Alajos: „Attila serlege” – 1904

Az emlékkút közvetlen
környezete

A

Zsolnay Vilmos-emlékkút
hátteréül a Széchenyi tér
4–5. számú épülettömb szolgál. Egyházi történetét a pálosok kezdték,
akik 1695–97-ben megvásárolták a telket. Őket a kapucinusok követték,
amikor 1698-ban királyi engedéllyel ide települtek. Templomot (1727),
rendházat (1732), majd a templom nyugati oldalán kápolnát (1734) építettek. 1786-ban II. József a rendet feloszlatta.
1796-ban Krautszak György tímár és molnár 25.000 forintos alapítványt
tett kórház létesítésére. Június 25-én vezették be az irgalmas betegápoló
testvéreket, akik még ebben az évben földszintes patikaszárnyat építettek. A 19. században tovább bővült a kórházi részleg, új torony került a
templomra, emelet a gyógyszertár fölé, újjáépítették a templom homlokzatát. 1908-ban, legutóbb pedig 2010–11-ben restaurálták.
A „Gránátalma” patika-múzeum az ország egyik legértékesebb műemlék
gyógyszertára (Romváry Ferenc). A gránátalma a görögök termékenység
jelképe, a középkorban Mária erényeit és irgalmát szimbolizálta, s így
vált az irgalmas rend emblémájává.
(Terracotta 9. fazonkönyv – 2760)
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Az emlékkút felépítménye

P

ilch Andor 1909. XII. 14-i dátummal szignált, M=1:10 arányú méretezett tervrajzán 244,5 cm magas díszkút látható. A betonalapra fektetett, a négy medence köríveivel párhuzamosan futó alsó lépcső 222 cm
átmérőjű. A Zsolnay-gyárban a kivitelezés során a kút méreteit növelték, így érte el négyméteres magasságát. A Széchenyi tér burkolatának
legutóbbi átépítéséig, a kút szerves részeként, hét méter átmérőjű, négy
szegmensből álló kör alakú virágágyás keretezte.
A lépcsős talpazaton zömök, üreges tartópillér áll, a medencék alatt félkör keresztmetszetű, palástjukon függőlegesen vájatolt oszlopokkal.
Ezeken nyugszik a négy, szimmetrikusan elhelyezett íves kútkagyló,
fölöttük egy-egy eozinmázas vízköpővel. Formájuk és mintázatuk Stróbl
Alajos bikafejes „Attila serlegét” idézik.
Az emlékkút középső része majdnem hasáb, fölfelé alig szűkülő, levágott sarkú, négyzet alapú csonkagúla, amelynek szemközti oldalaira
Pécs eozinmázas címere, illetve a Zsolnay-gyár márkajele került.

Az emlékkút oszlopcsarnokos felső része – 2011–1911
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A medencés-vízköpős középső rész – 2011–1911

Az emlékkút tartópillérének mintázata – 2011–1911
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Az építmény koronája a középső rész háromlépcsős platójának sarkain
álló, függőlegesen vájatolt 4x4 oszlopocska (oszlopcsarnok), amelyet a
kettős kereszttel és hármas halommal díszített süveg fed.
A négy kútkagyló palástján végigfutva így szól a Zsolnay család üzenete:
Zsolnay Vilmos emlékkútja,
legyen örök szemtanúja,
Pécs város virulásának,
lakói boldogulásának.
A Széchenyi tér déli sarkának intimitást adó díszkút jó arányú, nyugalmat árasztó, formagazdag, hívogató, hűsítő és emlékeztető.

Bika vagy ökör?

A

z asztrológiában az „állatöv” tizenkét csillagképének zömét állatokról nevezték el: Kos – Bika – Ikrek – Rák – Oroszlán – Szűz –
Mérleg – Skorpió – Nyilas – Bak – Vízöntő és Halak. A kínai zodiákus
állatai: Patkány – Ökör – Tigris – Nyúl – Sárkány – Kígyó – Ló – Kecske –
Majom – Kakas – Kutya és Disznó. (Ezek nem a Nap, hanem az évek jelzésére szolgálnak a Jupiter helyváltoztatása szerint.)
A nagyszentmiklósi magyar
aranykincs 13. és 14. számú csanakjának fogóját bikának, bikaszörnynek, helyenként ökörnek
írja a szakirodalom. Jelképes állatként a Bika és az Ökör is kétértelmű, ambivalens lény.
A Bika, az állatöv második jegye (Taurus), általánosságban
az ellenállhatatlan erőt testesíti
meg, a termékenység, a rendet
teremtő hatalom égi jelképe – de
az alvilági rosszé is. Már az archaikus kultúrákban a vízelem
állatszimbóluma. A bikakultusz kezdetei az őskorra nyúlAz „Állatöv” jegyei
nak vissza, fénykora az i. e. 4.
évezred után kezdődött. Ekkor az év termékeny periódusának kezdetét jelző tavaszi napéjegyenlőségkor a Nap a Bika csillagképében tartózkodott. Az ókori indomediterrán világban az Ég megszemélyesítőjeként
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az Atyaisten bika képét öltheti
magára. A görögség mindenekelőtt Zeusz főistent tisztelte bika
képében. Zeusz Europénak bika
alakjában jelenik meg („Europé
elrablása”). Siva isten hordozója a Nandi nevű bika (Siva hozta
le a Földre a Gangesz folyamot);
Picasso „Guernica” című festményén a fasizmus jelképe.
Az Ökör egykor az első számú igavonó és áldozati állat,
így a békés erőkifejtés, a jóság,
a nyugalom, a munka és áldozatvállalás jelképe. A Bikához
hasonlóan kétféleképpen értelmezhető lény. Keresztény eszmekörben a türelem erényét és
a restség bűnét testesíti meg.
A görög mitológiában Apollón,
Héliosz, Gerüon napistenek gulyáikról nevezetesek, ökreik az
Kosfejek a Zsolnay-mauzóleum
égen úszó (eső) felhőket jelképebelső kerítésének oszlopán
zik. Mint az ázsiai bivaly, a bika,
a tehén, úgy az Ökör is a vízelemhez kötődik.
1799.: a nagyszentmiklósi aranylelet ivócsanakjain a szarvak fölfelé meredők és hegyes végűek;
1901.: a budapesti Postatakarékpénztár tetődíszén hosszúak és hegyesek
a szarvak;
1909.: Stróbl Alajos eozinmázas kerámiaedényén homlok fölé hajlók és
hegyesek;
1934.: a Rudas fürdő Széchenyi-forrása ivókútjának vízköpői előre hajló
szarvúak, a végük felmeredő és hegyes.
Zsolnay Vilmos emlékkútján Attila szilaj bikái békés ökrökké szelídültek, zömök szarvúak, végük tompa, az előzőknél kevésbé harciasak.
A Zsolnay-mauzóleum kerítésoszlopainak pyrogránit díszein megjelenik az állatövben szintén szereplő Kos figurája, amely a termékenyítő
erő, a születés és újjászületés, az újrakezdés szimbóluma. A Kos, mint a
bárány is, áldozati állat.
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A Zsolnay Vilmos-emlékkút építéstörténete

1

892-ben Zsolnay Vilmos „egy szép majolika kutat” ajánlott fel az új pécsi
színházpalota előtti térre (Márfi Attila). Ebben az esztendőben avatták
Ferenc József jelenlétében a zártcsöves városi ivóvízezeték-rendszert is;
1893.: lebontják a Széchenyi téren az „alsó kutat”, az utolsó pécsi sandervárt;
1900.: meghal Zsolnay Vilmos;
1909. január 14.: A Mecsek Egyesület Park Osztályának alakuló ülésén az elnöknek választott Zsolnay Miklós bejelenti ajándékozási szándékát, miszerint
édesapja emlékére Pécs szabad királyi város egyik közterére díszkutat építtet;
Pilch Andort bízzák meg a tervek elkészítésével. A Mecsek Egyesület
értesíti a Tanácsot a felajánlásról;
1909–1911.: Pilch Andor építész elkészíti a tervrajzokat, de az emlékkút
helyszínében nem születik megállapodás;
1911.: a Zsolnay-gyárban készül a gyönyörű emlékmű;
1912.: a Zsolnay Vilmos-emlékkút már csak arra vár, hogy végre befejeződjön a helykeresés;
1913.: a város átveszi az ajándékot, de még mindig nincs döntés, hová kerüljön;
1914.: I. világháború. A díszkutat úgy eldugják, hogy csak hosszú keresés
után, 1923-ban találják meg az Ágoston téri vincellériskola pincéjében.
1925.: az Irgalmasok temploma előtti helyszín mellett újakat találnak ki:
Hal tér, Szent István tér. A Mecsek Egyesület a majdani „Fűvész kertben”
is el tudta volna képzelni;
1928.: törlik az eredeti tervet, és ismét szóba kerül a Hal tér, a Szent István
tér, de a Jókai tér is. (A tervezett Hősi emlékmű is befolyásolja a bizottságot.);
1929.: végre döntés születik: győzött az Irgalmasok előtti terecske;
1930.: minden ceremónia, díszbeszéd nélkül Pécs lakossága birtokba
veszi a Zsolnay család mecénási tevékenységének újabb bizonyítékát.
A Széchenyi téren nem, de a Pécsi Polgári Kaszinóban 1930. május 17-én
Zsolnay-serleg ünnepélyt tartottak. Igaz Béla prelátuskanonok, felsőházi
tag serlegbeszédéből idézünk: „…A Széchenyi téren a mai naptól kezdve
színpompától ragyogó, díszes kútban fogunk gyönyörködni, amely látványosságszámba megy, és minden városnak díszére válnék, melyet a
Zsolnay-gyár készített és nagylelkűen a városnak ajándékozott.”
Az 1909–1911 között tervezett, 1911–1912-ben gyártott és 1930-ban felállított emlékkút környéke, az Irgalmasok temploma előtti tér rendezése
1943-ban fejeződött be, amikor a pécsi „Technika” Építő Vállalat a nyugati támfal építésével is végzett.
Az elmúlt harminc esztendőben több gond volt az emlékkúttal, mint az
azt megelőző hetvenben. Még a II. világháború és az 1956-os események
sem károsították, nagyszüleink, szüleink jobban vigyáztak rá.
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1982-ben a vezeték meghibásodásakor a vízgépészeti dokumentáció hiánya miatt radikális beavatkozással a Bányászati Aknamélyítő Vállalat
feltáró aknát mélyített a kút mellett, a Pécsi Vízmű pedig a kerámiaelemek megbontása nélkül a szerelvények teljes cseréjére vállalkozott.
Még ebben az évben, 1982. október 7-én egy Pécsett tanuló vidéki középiskolás fiú felmászott a díszkútra, a nyugati vízmedencére állt, és amikor
az letörött alatta, belekapaszkodott a felső gúlába, de estében azt magával rántotta, és megrongálta a vízköpő ökörfejet is. A sérült részeket a
Zsolnay-gyárban Fürtős György vezetésével újragyártották. Az ökörfejet
Török János a törött vízköpő alapján mintázta.
A Pécsi Közüzemi Rt. 2000-ben számolt be a Zsolnay Vilmos-emlékkút
építményének eddigi legnagyobb felújításáról. A diák kárt okozó felelőtlenségét követő másfél évtizedben Pécs e szimbóluma kisebb sérülésekkel, de ellenállt csodálói kíváncsiságának. 1998. június 24-én azonban
egy huszonéves külföldi, több éve Magyarországon tartózkodó fiatalember ismét virtuskodott, letörte a kút déli, eredeti ökörfejének bal fülét.
Ezek után a hatóság, a tulajdonos és az üzemeltető megállapodott abban,
hogy mind a négy vízköpőt újragyártatja, és a még épségben lévő eredeti elemeket biztonságba helyezi. Egy-egy eredeti ökörfej a Zsolnay
Múzeumba és a Műemlékvédelmi Hivatalba, egy eredeti, restaurált, és
az 1982-ben újragyártott vízköpő pedig az önkormányzathoz, illetve a
Közüzemi Rt.-hez került. 2011 augusztusában a Zsolnay Múzeum épületkerámia raktárában és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal pécsi
irodájában egy-egy ép, a BIOKOM Kft.-nél pedig két sérült eozinmázas ökörfejet őriztek. A Zsolnay-gyárban hat új vízköpő készült. Négy
figurális elem beépítésére, az emlékkút restaurálására 2000-ben, Zsolnay
Vilmos halálának 100. évfordulóján került sor. Két ökörfej később szükségessé váló cserére, vagy műgyűjtők megrendelésére vár.
A Zsolnay-épületkerámiák védelmében közzéteszem MattyasovszkyZsolnay Tamás intelmeit: „…Tatarozás alkalmával ne távolítsák el, ne fessék
le az épületek kerámiadíszeit. Az illetékes hatóságok követeljék meg a kerámiafelületek szakszerű tisztítását és megóvási technológiáját.” A meszes pécsi víz
miatt megszívlelendő figyelmeztetés.
A Zsolnay Vilmos-emlékkút helyrajzi száma: 18483. MII 180 törzsszám
alatt védett műemlék. Azonosító rendeletszám: 22 509/1958. Eszmei
értéke: 100.000.000 Ft.
A „műemlék jellegű” minősítésű emlékkút az OMH Műemlékfelügyeleti
Igazgatóságának 1994. június 23-án kelt egyetértő nyilatkozatával a
Baranya Megyei Vagyonátadó Bizottságtól Pécs M. J. Város Önkormányzatának tulajdonába került.
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A Zsolnay Vilmos-emlékkút terve – Pilch Andor, 1909
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Az emlékkút színterve – Nikelszky Géza, 1911
(JPM Képző- és Iparművészeti Osztály Zsolnay Adattár)
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Zsolnay Vilmos emlékkútja pécsi levelezőlapon – 1938
Fotó: Barasits (BMK – Helytörténet)

„Hová lett a sok virág?”

A

Mecsek Egyesület Park Osztálya Zsolnay Miklós elnöklése idején szép terveket szőtt, a meglévő parkok gondozását, újak létesítését, a házak ablakainak és erkélyeinek virágosítását kezdeményezte,
segítette. Az általa ajándékozott emlékkút felállítását nem élhette meg,
de a város építészeti szakbizottsága 1929. november 15-i ülésén azt javasolta, hogy a templom előtti járdát aszfalttal burkolják, a kút környezetét pedig virággal ültessék be.
A Zsolnay Vilmos-emlékkutat 2010-ig hét méter átmérőjű virágágyás
keretezte. Patartics Zorán „A fák fittyet hánynak a retorikára – Parkok
parkolópályán” című írásában az emlékkútról megjegyzi, hogy „itt az arányok és az eszközök rendben, a virágültetés kedves és jóleső”. Mendöl Zsuzsanna
– megismerve az EKF térfelújítási elképzeléseit – aggodalmát fejezte ki,
mert „az Irgalmasok temploma előtti szép virágágyások növénykalendáriumát a tervezet felszámolná”.
Szinte cinikus, hogy a megszüntetett virágkoszorú közelében „a Városháza
főbejárata előtti rajzolat a térburkolaton, a bronzpálcákból hegesztett ’Fűszál’
jelentéstana a szobrász, Gálhidy Péter szándéka szerint a tágabb környezet, a természet és a táj szoros kapcsolatát van hivatva szimbolizálni…” (Pécs Lexikon).
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2011 tavaszán elárasztották a holland tulipánok Pécs tereit, parkjait. Zsolnay Vilmos emlékkútja köré unokáimtól kölcsönzött színes zsírkrétákkal
rajzoltam piros és sárga virágokat, zöld leveleket. A tulipánok elhervadtak, rajzaimat a második eső letakarította a kövezetről, de megjelentek a
dézsás növények a Széchenyi téren, jelezve, hogy másoknak is hiányzik
„a természet és táj kapcsolata”. Mégsem érzem jól magam, mert az emlékkút mellé helyezett megtermett leanderek nem pótolják a virágágyást, és
rontják a korábbi „jó arányokat”.

Zsolnay Vilmos emlékkútja
rózsaszín virágokkal

Zsolnay Vilmos emlékkútja
sárga tulipánokkal

Fotó: Gabler Cs. (BMK – Helytörténet)

Fotó: Sehr M. (BMK – Helytörténet)

Epilógus helyett

A

helyet nem szabad összetéveszteni a térrel. A tér és a hely között az a
különbség, hogy a térnek száma, a helynek arca van. A tér mindig geo„
metriai ábra. A hely mindig festmény és rajz, és nincs belőlük több, mint az az
egy. A helynek nemcsak fizikája, hanem metafizikája is van, és nemcsak látvány,
hanem géniusz” (Hamvas Béla).
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„Helyeknek azokat az épületeket és tereket szokás nevezni, amelyek a város karakterét adják, amelyekhez városi legendák kapcsolódnak, nem-helyeknek pedig azokat, amelyek bármely városban megtalálhatók, karakter nélküliek, pontosabban
egy nemzetközi … formakultúra egyhangú termékei” (Takács József).

Zsolnay Vilmos emlékkútja Paál István festményén – 1943
(BMK – Helytörténet)
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