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Lengyel föld szülötte, később haláláig
Pécs város megbecsült polgára, a pa-
tinás Zsolnay gyár hírnevének öreg-
bítője. Épületeit az ország több pont-
ján megcsodálhatjuk, egykori
lakóháza a pécsi Zsolnay Kulturális
Negyed ékszerdoboza. Különleges
kerámiái ma is neves aukciós házak
keresett műtárgyai. 
Nagy Imre Gábor főlevéltáros
véletlenül bukkant rá arra a kérelem-
re, amelyben Sikorski Tádé lengyel
nemessége elismeréséért folyamodik.
Felkeltette a figyelmét a kérelmező
érdekesnek ígérkező élettörténete,
kutatni kezdte a vele kapcsolatos
dokumentumokat. 

- Sikorski Tádé életéről számos, esetleg eddig
még nem ismert tényt is feltárt. Honnan szár-
mazik a művész, fény derült a tanulmányaira
is?
- 1852. február 29-én született orosz Len-
gyelországban, Porębában (ma Poręba-
Dzierżna, Lengyelország). A kielcei orosz
lengyelországi kormányzósági székhelyen
kezdte el középiskolai tanulmányait, majd
Krakkóban, az Osztrák-Magyar Monarchia galí-
ciai tartományában folytatta. Építészetet
Münchenben és Bécsben tanult. 1878-tól
Bécsben - a Várszínházat, a Bécsi Szépmű-
vészeti és Természettudományi Múzeumot
építő - Karl von Hasenauer mellett dolgozott.
1881-ben az osztrák Kereskedelmi Minisz-
térium a Galícia tartományi Kołomyja-i (ma
Kolomija, Ukrajna) kerámia szakiskola veze-
tőjévé nevezte ki. 
-  Hogyan került Magyarországra, és hogyan lett
a Zsolnay gyár munkatársa?
- Galíciában díszedényei megtetszettek Dzie-
duszycki grófnak, aki fedezte egy pécsi Zsol-
nay-gyári és az 1882. évi Trieszti Ipari és
Mezőgazdasági Kiállítás tanulmányútjának
költségeit. Pécsett ismerte meg Zsolnay Júliát,
Zsolnay Vilmos keramikusművész, a híres
Zsolnay kerámiagyár elnökének leányát. 1883.
augusztus 23-án kötöttek házasságot. Ettől
kezdve a gyár művészeti vezetőjeként dolgo-
zott. Kerámiáival számos kiállításon vett részt,
kedvelte a lovagkori, a mór és a szecessziós
stílust.
-  Ekkorra már felhagyott az építészettel?
- Egyáltalán nem, Sikorski építészként is
számottevőt alkotott. 1883-ban tervezte meg a
családja lakhelyéül szolgáló ún. Sikorski-házat,
amelyet 1886-1887-ben tovább bővítettek. Az
épület ma a Gyugyi-gyűjteménynek ad otthont
a Zsolnay Kulturális Negyedben. 

1889-ben ő tervezte a gyár díszkerámia
raktárát. 1893-ban és 1900-ban műhelyt és
égetőkemencéket, 1897-98-ban és 1902-ben

munkáslakásokat tervezett. A budapesti
Gresham-palota passzázsának burkolata, az
eszterági kápolna és a harangláb, a pécsi
Xavér templom főoltára, a Littke és a Nagy
család sírkápolnája ugyancsak az ő alkotása.
Legjelentősebb pécsi munkája a Zsolnay Mau-
zóleum. A gyár építészeti kerámia üzemének
vezetését Zsolnay Vilmos 1900. évi halála után
Sikorski vette át.
- Munkásságát elismerte Magyarország, illetve
Pécs városa?
- Visszavonulásáig megbecsült polgára volt az
országnak. 1907-ben Ferenc József a vasko-
rona rend lovagja (III. osztályú vaskorona rend)
kitüntetést adományozta neki az 1907. évi
Pécsi Országos Kiállítás és Vásár rendezéséért.
Ő tervezte a kiállítás Zsolnay pavilonját is. Pécs
város törvényhatósági bizottságának közgyű-
lése jegyzőkönyvében külön megörökítette a
pécsi országos kiállítás szervezőinek érdemeit:
„Ennek kapcsán elrendelte még, hogy jegyző-
könyvébe megörökítessék hálás elismerése
azon férfiak iránt, kik büszkeségünknek, a
múlt évben lezajlott pécsi országos kiállításnak
megteremtése és szervezése körül hervadhat-
lan érdemet szereztek…“ 
- Meddig volt aktív munkatársa a Zsolnay gyár-
nak, és mi történt vele hátralévő életében?
- 1918-ban Sikorski Tádé
a gyár vezetésében átadta
helyét a fiának, és vissza-
vonult. 1940. április 14-én
hunyt el 88 éves korában
Zsolnay-gyári lakásában.
Emlékére 2010-ben a
Pécsi Lengyel Önkor-
mányzat állított kétnyelvű
emléktáblát (Kemény-
ffyné Krawczun Halina
alkotása) a Sikorski-
háznál.
- Térjünk vissza a kiin-
dulási ponthoz, Sikorski
kérelméhez. Mit lehet
tudni az eljárásról és
annak eredményéről?
- Sikorski Tádé 1910.
szeptember 26-án Khuen-
Héderváry Károly gróf
belügyminiszterhez és miniszterelnökhöz for-
dult, hogy ismerjék el régi lengyel nemességét
és címerét. Kérelmében hivatkozott egy 1903.
évi belügyminiszteri leiratra, amely szerint
beszerezte a szükséges igazolásokat. Csatolta
a honosítási okiratát, maga és édesapja
születési bizonyítványát, a Poręba-Dzierżna
plébánia bizonyítványát, a volt Lengyel
Királyság heraldikai osztálya által kiállított
nemességi és címer bizonyítványt, az örökös
nemessége elismerését bizonyító okmányt, a
Kjelyesyi (feltehetően kielcei) kormányzósági
igazgatóság nemességi bizonylatát, Baranya
vármegye és Pécs szabad királyi város
főispánjának egy iratát és végül Kopaszyna

nemesi címerét.
A kérelmet a főispáni szék üresedése miatt a

helyettesítéssel megbízott Nendtvich Andor
polgármester pártoló véleménnyel terjesztette
fel. A belügyminiszter nevében Bezerédj Viktor
miniszteri tanácsos, címzetes államtitkár, a I.
Közjogi és illetőségi ügyosztály főnöke
intézkedett. 1911. február 18-i a főispánnak
küldött 163.127/1910. I- a. számú határo-
zatával elismerte a kérelmező lengyel
nemességét és címerét:

„1910. évi november hó 10-én 41. szám alatt
kelt jelentésére közlöm, hogy az 1853-ban
született Sikorski Tádé építész, gyárigazgató és
törvényes utódainak lengyel nemessége és a
bemutatott lengyel nemesi címer viseléséhez
való joga igazolva van.”

A fenti ügyirat is azt bizonyítja, hogy a ha-
gyományos lengyel-barátság szellemében a
lengyel nemességet társadalmilag elismerték
Magyarországon. Kérdés, hogy mi késztethette
arra Sikorski Tádét, hogy Magyarországon
kérje lengyel nemességének hivatalos elis-
merését.
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