Evropska prestolnica
kulture 2010
P

red dvema letoma e ni bilo
unièujoèe gospodarske in
finanène krize v Evropi.
Madarsko mesto Pecs je
gostilo imenitno kulturno akcijo 
Prestolnica Evrope.

Lastni mavzolej so zgradili na Ledini
za tovarno. Imeli so prekrasen pogled
na vse »produkcijsko mesto«, kjer so
tudi stanovali. Skupaj z delavci.

Èe kje, potem si prebivalstvo tega
mesteca v bliini hrvake meje (tamkaj
ivi tudi moèna hrvaka manjina)
zaslui tako èast. Zlasti in predvsem
zaradi zgodovine druine Zsolnay,
lastnikov manufakture Zsolnay, ki jo je
leta 1851 ustanovil trgovec iz Pecsa
Miklos Zsolnay in je najveèji razcvet
doivela pod upravljanjem Vilmosa
Zsolnaya na prehodu iz 19. v 20.
stoletje, ko so postali najveèji obrat za
proizvodnjo keramiènih izdelkov na
obmoèju Avstro-Ogrske. V najboljih
èasih so zaposlovali 2500 delavcev,
danes jih tamkaj dela zgolj e kakih
200. Druga poslopja, zelo obsena, so s
pomoèjo evropskih sredstev preuredili
v sodobno umetniko-akademsko
sredièe. Tam tudirajo in se druijo
tudenti umetnikih smeri, zlasti
likovniki-keramiki.
Ponovno se je dokazalo, da pri pravem
kapitalizmu ni bistvo denar, temveè
ustvarjanje. Ustvarjanje koristnega in
lepega. Druina Zsolnay je obogatela z
mnoièno proizvodnjo, nato je veèino
denarja vlagala v gradnjo zares lepih in
impozantnih stvari. Po nacionalizaciji
(leta 1948) so veèino tega narodovega
bogastva unièili, danes pa vso mestno
turistièno ponudbo gradijo ravno na
tem lahtnem izroèilu izjemnih

Leta 1912 so mestu podarili
znamenito fontano. Prav pri vsaki
stvari, ki je prila spod njihovih rok.
so vztrajali pri vrhunski kakovosti. Ob
vpraanju, zakaj tako lepa dekoracija
(s èudovitimi keramiènimi elementi
obloen stolp), ki so jo postavili ob
druinski »ledenici«, so odgovorili:
»Zato, ker smo Zsolnayi!«
posameznikov. Na èem drugem pa naj
bi?
Naj omenimo le e to, da je bila velika
in bogata razstava njihovega
umetnikega izroèila letos poleti na
lendavskem gradu.

 Besedilo in fotografije:
Rastislav Rastko Tepina

Zsolnayeva druina je obogatela z mnoièno proizvodnjo
prekrasnih izdelkov za dom in druino. Kot bi na nek naèin
izdelovali »hiico za barbiko«, ki je takrat seveda e nikjer ni
bilo.

Pot do romanske okrogle cerkve »varuje« 42 levov,
izdelanih iz njihovega posebnega granita (tevilo 42 izhaja iz
izroèila, da je bil Jezus Kristus 42. rod po Adamu in Evi).
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