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“Egy megfelelõ és egy nem megfelelõ hely között
a különbség abban áll, hogy vannak olyan kritériumok,
melyek elõsegítik, mások pedig hátráltatják az életet.
Az élet és a színház között egyetlen különbség az,
hogy a színház az élet egy koncentráltabb formája”
/ Peter Brook /

PÉCSI

SZABADTÉRI

SZÍNPADOK

'… mint ezerfelõl kikezdhetõ lény
jöttem,
közétek kirendelve.
Csak az szeretnék lenni,
aki nincs még;
aki egy buborékra teszi fel
minden kincsét;'
/ Tóth István: Az Isten háta mögött - 1974 /

Prológ
A mestereljárásban való részvételre jogosító munkásságom áttekintése és rendszerezése közben sok kérdés felmerült bennem.
A portfolió szerkesztésének mérlegelésekor rájöttem, hogy az új idõszámítás az életemben 2002-vel kezdõdött, és ettõl az
idõponttól talán jobban körvonalazódik építészeti útkeresésem. 2002 fontos és eseménydús év volt: közel 10 év után ismét Pécs
lett az otthonom, felvételt nyertem az Mesteriskolába, oktatni kezdtem… anya lettem. Egy új élet kezdõdött. Ha mérleget kell
vonni az elmúlt 5 év eredményeibõl, a kép vegyes. Sokat tanultam, igyekeztem, mindig a legjobban teljesíteni, de azt még
mindig nem értem, miért akadnak el oly gyakran a tervek az engedélyeztetés után, és maradnak valahol egy fiók mélyén… miért
érzi magát az ember szinte teoretikus építésznek, mikor minden vállalható kompromisszumot meghoz az együttmûködés és a
megvalósulás sikeréért.
Talán nem túl patetikus indítás ez egy DLA értekezés elõszavában, de óhatatlanul felidézõdik az érzés, hogy mekkora csalódás
volt a nagy reményekkel készített mestermûnek szánt tervem engedélyének elévülése.
A felkérés hirtelen jött: a megbízó - a város - gyors, gazdaságos és látványos megoldást szeretett volna a problémára, ami nem
kisebb, mint hogy Pécs egyik sok tekintetben kiemelkedõ mûemléke a közeljövõben már csak - a szó szoros értelmében emlékként élhet tovább, ha nem teszünk érte sürgõsen valamit, ami megakadályozná pusztulását. A déli torony mérhetõen
csúszik a völgy felé… Az érintett terület régészeti feltárása után a kiviteli tervek is elkészültek, de az építkezés csak nem indult.
Hosszú idõbe telt belátnom, hogy valószínû a talán magát valamennyire felelõsnek érzõ hivatalnok inkább saját lelkiismeretének
megnyugtatására használja a tetemes dokumentációt, kevésbé a tettyei romok megóvására…
Következõ terv megbízója a magánszférából került ki, aki közszereplõ révén talán túl sokat remélt a közösbõl. Számításai nem
hozták az általa elvárt eredményt, így 4 pályázatra 4 engedélyeztetett változat ellenére egyikbõl sem lett borászat, ill. mestermû.
A variációk bõséges zavara miatt még a portfoliómból is kimaradt...
A mûvészetpártolásban már bizonyított megbízók közül a pécsi püspök számára készítettem a belvárosba, egészen pontosan a
Káptalan utcába - a Vasarely és Schaár Erzsébet Múzeum közötti területre, mely valamikor a káptalani kertek része volt, és a
hagyományok miatt felszíni építmény tervezése nem megengedett -, a világörökségi helyszín közelében lévõ telkére egy kisebb
kulturális központ. Minden rendezvényre alkalmas kulturális központ: igazi városi találkahely lehetne, ahol a komolyzenei
koncertektõl kezdve kamaraszínházi elõadásokon, konferenciákon túl, filmvetítések, bálok is lebonyolíthatók csekély átrendezés
árán – pécsi léptékben.

„Az alkotás nem ismer kényszert - a mûvészet szabad. ½
/ Wassily Kandinsky/

A terv érdekessége abban rejlett, hogy a tervezett funkciók mellett megoldotta volna a tömbön keresztül az összeköttetést a
Janus Pannonius utcával, a több mint 6 méter szintkülönbség rámpákkal történõ áthidalásával. A tetõn kialakított sétány a
hagyományosan a Sétatéren rendezett kézmûves vásárok megrendezésére is alkalmas lett volna….ha a város képviselõi egy
egyeztetéskor nem hangoztatták volna, hogy a Múzeum utcában - így járatos a pécsi köznyelvben – van már elég! múzeum és
logisztikailag megoldható egy ilyen intézmény üzemeltetése ezen a helyen… környék iskoláit kiszolgáló tornacsarnok sokkal
praktikusabb lenne.
Azóta eltelt közel 2 év, a város hozzáállása is megváltozott: a „Nagy Kiállítótér” tervpályázata az említett püspöki telekkel
szemközti területre került kiírásra – volumenében pedig többszöröse az akkor vitatott tanulmánytervhez képest, de a
tornacsarnok hiányának megoldására nem született újabb javaslat, így valószínû megépítése itt elkerülhetetlen.
A tényleges mestermûvem részletes bemutatása elõtt azonban szeretnék még visszatérni bevezetõbe szánt gondolataimhoz…
valószínû minden DLA jelölt fejében felmerül a kérdés, hogyan is tud méltó viselõje lenni ennek a címnek, ezen belül kiemelten
az építõmûvészetének.
Kezdjük talán az alapoknál: A mûvészet szó a görög techné és a latin ars származóan eredetileg minden európai nyelvben
mesterséget, szakértelmet jelent. Illetve éppúgy jelent mesterséget, mint mûvészetet. A késõ antikvitásban a szabadokhoz
méltó mesterségeket a szabad mûvészetek (artes liberales) fogalma alá sorolják.
Görögországban, Rómában, késõbb a reneszánszban, a középkorban és az újkor elején is a mûvészet szakértelmet jelentett, mely
egy tárgy, ház, szobor, ajtó létrehozásához éppúgy szükséges, mint beszédek megtartásához. Ezen tevékenységek hátterében
a hozzáértés áll. A hozzáértés szabályok ismeretén alapul. Nem létezhet mûvészet (mesterség) szabályok nélkül. Az
építészetnek, mint mûvészetnek megvannak a maga sajátos szabályai. Amit képzeletbõl, vagy intuícióból készítenek, az ókori
és a skolasztika elmélete szerint nem volt mûvészet. Ezek szerint nem lenne az építész számára semminemû intuíció, alkotói
szabadság megengedett? Csak az egyetemesen elfogadott szabályok keretein belül alkothatna?
Vagy elegendõ, ha az épület alapvetõ struktúráit, szerkezeteit építjük föl szabályokból? Amit ezekhez hozzászövünk gondolatokból, érzésekbõl, akár intuícióból, - az adja az épület egyedi hangját, s mûvészi rangját is.

„Azt hiszem, ha a mûvészek dönthetnék el,
milyen címke kerüljön rájuk,
a legtöbbjük úgy döntene, hogy semmilyen.”
/Ben Shahn/
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ÉPÍTÉSZETNEK AZ IDŐ IS FONTOS ELEME ...

EZ AZ A MÉRTÉK , AMI TÖKÉLETESSÉ TESZ ...

A TERV SZELLEMISÉGE FENNMARAD , AZ ÉPÜLET ÁLLJA AZ IDŐ PRÓBÁJÁT .

Az ókor és skolasztika felfogása azokra az elemekre koncentrál, ami összeköti a kézmûvességet a szépmûvészettel, azokkal az
elemekkel nem foglalkozik, amik szétválasztanák a kézmûvességet a mai értelemben vett mûvészettõl. A csoportosítás alapja
az, hogy a tevékenységek kizárólag mentális erõfeszítést, vagy esetleg fizikait is igényelnek.
Az építészetnek ebben a felosztásban különleges átmeneti helye volt. Mint rajzon alapuló, tehát az emberi célkitûzõ
tevékenység a szabad mûvészet rangjára emelte, a mechanikus oldala következtében maga az építés a rabszolgák feladata
volt. Még a késõantikvitásban kialakul a szabad mûvészetek rendszere, vagyis a hét szabad mûvészet, latin eredetijében artes
liberales: a grammatika, retorika, logika, aritmetika, geometria, asztronómia, zene (a zenét a harmóniatan okán részben
matematikaként tekintették). Nem találhatóak benne viszont a festészet, szobrászat – a mai értelemben vett képzõmûvészet.
Ars-on a középkor a tökéletesebb mûvészeteket érti. A fogalom történetében a középkorban az artes vulgares-t az artes
mechanicae váltja fel. A középkor hét artes mechanicae-t alkot. Az építészet ekkor az armature (az embert menedékkel és
szerszámmal ellátó) gyûjtõfogalma alatt van.
Ars sine scientia nihil est - "a mûvészet tudomány nélkül semmi" – Jean Mignot a milánói dóm építésekor elhangzott mondata
idõrõl-idõre felbukkanó ambíció, mely a mûvészet kék madarát megfoghatóvá kívánja tenni. A reneszánszban a mûvészek köztük az építészek -, talán legfõbb ambíciója, hogy mesterségüket a hét szabad mûvészet rangjára emeljék, ezért széleskörû
tanulmányokba kezdtek. Alberti, majd Leonardo lehettek az elsõk, akik körzõvel és vonalzóval vizsgálták a természetet. Le
Corbusier, a magyar mûvészek közül Beöthy István, a numerikusan kifejezhetõ zene kapcsán kezdték el a tájékozódást a
képzõmûvészetek hasonló kottarendszerének megalkotásához. Elért eredményeik összegzése, áttekintése túlmutat e dolgozat
keretein, de alapvetõen elmondhatjuk, hogy egyszerûbb dolgunk lenne a mûvészeti alkotások megítélésében, ha azokat néhány
matematikai összefüggés tükrében vizsgálva egyértelmûen megállapíthatnánk értéküket…
Az építészet összetett. De milyen a jó építészet? Azt hiszem ez az kérdés, amit idõrõl idõre minden építész feltesz magának , és
csak kevesen vannak abban a szerencsés helyzetben, hogy szavakkal épp olyan érzékletesen ki tudják fejezni gondolataikat,
mint ahogy rajzokkal…
Sajnos nem vagyok a szavak nagy mestere, de igyekszem megfelelni a kihívásnak. Nehéz objektívnek lenni saját alkotások
esetében, különösen akkor, ha valamilyen oknál fogva azok még fizikailag nem átélhetõk mások számára.

"Némelyeknek az a dicsõségük vagy érdemük, hogy jól írnak,
másoké pedig az, hogy nem írnak."
/Jean de La Bruy•re/

Én hiszek bennük, és abban, hogy azok a gondolatok, érzések, sõt racionális megfontolások, amelyek az alkotó folyamat részét
képezték, elérik azt a hatást, amit segítésükkel az épületen keresztül a használókra és a környezetre szerettem volna
gyakorolni.
Az elmélet, melynek megfogalmazása e dolgozat célja, az alkotás során a formateremtés ösztönössége, valamint a választás
racionalitása közötti rést hivatott kitölteni. A gondolatok rendszerezésekor ébredtem rá arra, hogy az általam tiszta lappal
dolgozásnak nevezett munkamódszer valamilyen szinten téves. Amikor ugyanis egy valamilyen okból elvetett verziót a
papírkosárba hajítok, már túl vagyok egy elemzõ, mérlegelési folyamaton, aminek az eredménye ott dolgozik bennem, és
valószínûleg nem rajzolom le többé ugyanazt. Ellenben a folyamat során felmerült gondolatokat az azokat rögzítõ skiccek
megsemmisülése után már jóval nehezebb rekonstruálni, és valószínû teljes egészében nem is sikerülhet. Az elmélet az ösztön
és a ráció, illetve a létezõ és elképzelt építészeti valóság közötti közvetítésként, talán óhajként fogalmazódik meg. Ezt
természetesen azt is jelenti, hogy az elmélet elválaszthatatlan valamiféle, az építészeti alkotást hordozó médium lététõl. E
médium legtöbbször maga a ház, de a történeti példák ismeretében számtalan esetben csak rajz, vagy terv, esetleg fotó – így
talán kísérletem az épület virtuális bejárásával is eredményes lehet.
Mi lehet egy-egy ilyen jellegû elméleti fejtegetés célja? Középiskolában irodalom órán tapasztaltam, hogy próbáltak meggyõzni
arról, a költõ nem azt gondolta írás közben, amit én éreztem a vers olvasásakor, hanem azt, amit valaki más már publikált. Le nem
írt, ki nem mondott gondolatok rekonstrukciója valójában nem több, mint spekuláció, teoretikai ámokfutás. Az alkotó
megnyilatkozásait, leveleit összegyûjtõ, aprólékos háttérkutatás már szolgálhat bõséges forrásokkal, melyekbõl fenntartásokkal
ugyan, de eséllyel lehet egy-egy mû keletkezéstörténetére, gyakran alkotójának lelkiállapotára következtetni. Azonban erre a
következtetésre egyetemes igazságként tekinteni elbizakodott lenne. Ráadásul gyakran megesik, hogy közvetlen bizonyítékok
híján a kutató saját elméleteire erõlteti rá a kiszemelt mûveket s alkotóikat.
Az a képesség, hogy egy alkotó a szavakból is képes építészetet szõni, vagyis képes átadni az õt foglalkoztató tervezési
premisszákat, megmenti attól, hogy a kritikus a „kávézaccból olvassa ki” az adott épület keletkezéstörténetét. Ehhez viszont
elengedhetetlen, hogy az építész képes legyen néhány mondattal válaszolni a gondolatait, élményeit, szándékait firtató,
kérdésekre. Vagyis alapszinten arra, hogy „mondd, mire gondoltál az alkotás folyamán?” Egy ilyen kérdés megválaszolása az
intenzív médiafigyelem kereszttüzében álló építészeknek nem okoz gondot. Nekem viszont annál inkább, ezért az elmúlt
idõszak alkotói tevékenysége mellet igyekeztem a kortárs építészet teoretikusainak forgatásával javítani eme hiányosságomon.

„A mûvészet nem önmagától fejlõdik;
az emberek gondolatai változnak, s velük változik kifejezésük módja is. ”
/Pablo Picasso/
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A MÉDIUM LEGTÖBBSZÖR MAGA A HÁZ ,

DE A TÖRTÉNETI PÉLDÁK ISMERETÉBEN GYAKRAN CSAK RAJZ , TERV , ESETLEG FOTÓ .

Az egyes szövegek lényegesen eltérõen viszonyulhatnak a házakhoz vagy az alkotóhoz is. Az elemzések ugyanis lehetnek
reflektív (azaz kritikus) vagy önreflektív (önelemzõ: azaz önkritikus vagy kísérõ, mûleírás-szerû) és önálló (vallomás-szerû,
házakhoz nem kötõdõ) típusúak. Mind a három szövegféle segít az épületek értelmezésében, mégis, alapvetõ nehézség, hogy
a házak által indukált szavak és a szavakkal kifejezhetõ ház-élmény csak bizonyos mértékben képesek fedni egymást.
Vajon mi a jó ház, miért az a jó ház, és ki mondja meg, hogy az a jó ház? Elfogadható megoldás jön létre Radnóti Sándor
Hamisítás címû könyvében szereplõ eredetiség-fogalom bevezetéseként, miszerint a jó ház unikális, individuális,
újdonságértékû, történelmileg és topográfiailag egyaránt hiteles, ennél fogva elválaszthatatlan helyétõl .
A topografikus hitelesség nem más, mint a helyi fényre, anyagokra és klímára történõ reagálás, vagyis a természettel felállított
kapcsolat, mely az épületet elméletben is elszakíthatatlanná teszi a helyétõl. Ez a meghatározás azonban ellentmondást is
tartalmaz – az idõk folyamán találkoztunk nem egyszer olyan épülettel (elsõsorban pavilonokról van szó), melyek az eredeti
kontextus megszûnésével – pl. a világkiállítási területek elhagyásával – más környezetben maradtak fenn, vagy elbontották
õket, és újraépítették , de építészeti értéküket senki el nem vitatja.
Ezzel a kis kitérõvel nem a manapság oly aktuális és sokféle fórumon vitatott regionalizmus pro és kontra vitába szeretnék
beszállni, csak az egyetemes kérdések egyértelmûnek tûnõ válaszaiban rejlõ ellentmondásra szeretnék utalni. Kállai Ernõ írja
Mûvészet veszélyes csillagzat alatt c. mûvében a 20-as években: az "ideológiák és programok drótsövényei" véget értek, az
"egyeduralom utópia, fikció". A kérdés "ki mire képes a maga területén". Az "eredetiség és mesterségbeli tökéletesség" a
meghatározó.
Nem vagyunk egyformák: vannak nagy technikai készséggel és mindenféle érzékenységekkel, a mai világhoz való absztrahálási
képességgel megáldott kevésbé eredeti emberek, és vannak õseredeti tehetségek, akik mintegy öntudatlanul, mûködésük
közben dolgozzák ki saját tehetségük szabályait, és szinte idejük sincs reflektálni arra, amit csinálnak, nincs ars poeticájuk, csak
munkamódszerük. Az eredmény viszont mindkét esetben lehet kimagasló.
Talán mindenki szeretne inkább az ösztönös õstehetségek közé tartozni, akik látszólag kevesebb befektetéssel érnek el
látványos eredményeket, de én hiszek a fejlõdésben rejlõ lehetõségekben – mesterségbeli tökéletesség megfelelõ
szorgalommal elérhetõ, az eredetiség pedig részben a gondolati szabadság függvénye, így törekedni lehet rá.

„Jobb sikertelennek lenni az eredetiségben, mint sikeresnek az utánzásban.”
/ Herman Melville/
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A KÖZÖSSÉGNEK NEM FŰZŐDIK TOVÁBB ÉRDEKE EGY ÉPÜLET HASZNÁLATÁHOZ ,

AZ ERKÖLCSI ÉRTELEMBEN ELVESZTI AZ EGYIK LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGÁT ,
A HASZNÁLHATÓSÁGÁT .
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TÖRTÉNELEM ÍTÉLETÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁHOZ
NINCS JOGA AZ ÉPÍTÉSZEKNEK SEM .

A történet kezdete a DLA iskola kezdetéhez nyúlik vissza, ahol érzelmi indíttatásból a mûemlékvédelem témaköréhez
kapcsolódó mestermunkák közül a tettyei romok helyszínét választottam. Választásomnak szigorúan érzelmi alapja volt, mert
egyetemista éveim kezdetéig a környéken laktam, oda futottam a kutyáimmal délutánonként – ismertem, szerettem, és
emlékeim voltak róla.
A romok, a ’befejezettlenség’ szabadon engedi a fantáziát – hiszen ez a fogalom ugyanúgy relatív, mint a teljesség: ami még
nem teljes és már nem teljes hasonlóképpen megmozgatja a képzelõerõt… Ezek a falak már több mint egy évszázada – a XIX.
század végi konzerválás óta így állnak, nem sokat árulva el a valaha köztük zajló életrõl. Gyerekkoromban várnak képzeltem ahogy ott állt elhagyottan, a fák között eldugottan, és a Böckh János út felõl nézve meredt a magasba… Vár volt, más nem
lehetett – gondoltam. Aztán iskolásként már olvasni tudtam a táblát: palota, dervis kolostor… Nem tudom, hogy elégedett
voltam-e azzal, amit megtudtam, de úgy éreztem, mindegy, hiszen nekem így tetszik: ahogy el-el tûnik a lombok mögött - ahogy
én is bújócskáztam a falai között.
A reneszánsz fénykorában épült, Szatmári püspök mecénássága alatt, de tündöklése a török elõrenyomulása miatt tiszavirág
életûnek mondható. Persze nem állnak rendelkezésünkre eredeti tervek, korabeli rézkarc sem maradt fenn, így a krónikások
tollából ismét képzelõerõnkre támaszkodva idézhetjük fel a múltat… esetleg kutathatunk, áshatunk, hátha a föld még rejt illetve
megõrzött valamit a dicsõ korszakából számunkra.
A Tettye, már a honfoglalás elõtt lakott volt jelentõs település földrajzi értékei miatt. Utcahálózata a domborzati viszonyoknak
megfelelõen alakult, sûrû és hajlékony. Fõként a Tettye patakra települt kézmûipar mestereinek lakónegyede volt. A kis
telkeken, általában zártsorú beépítésével a 60-as években nem képviselt értéket – a hangulatos kis házak helyére új, pontházas
beépítést terveztek. Valamilyen szerencse folytán a terv végrehajtása eltolódott, és a 90-es években megkezdõdött a terület
felértékelõdése. A pécsi értelmiségi réteg felfedezte magának, és betelepülésével nagyban hozzájárulnak az értékteremtõ
környezetalakításhoz és az évszázadok során kialakult településszerkezet megõrzéséhez.
A tettye fennsík a középkorban püspöki birtok volt, és Szatmári György pécsi püspök 1510 körül építtetett itt nyári palotát. A
földszinten házikápolna, északon a gazdasági helyiségek, konyha illetve a lovasbandérium helyiségei voltak. Az emeleten volt a
püspöki lakrész.

„Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk,
nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokás.”
/Seneca/

A vélemények megoszlanak annak tekintetében, hogy a keleti torony egy késõbbi hozzáépítés eredménye-e, és mi volt a
funkciója. A törökök 1541-tõl kiûzésükig (1686.X.22) derviskolostorként használták. Ezután Vecchi Gábor kapja donációba, majd
1701-tõl a pécsi káptalan tulajdona lesz. A közelben 2 lõpormalom mûködött, ezek 1714-ben felrobbantak, és ekkor az épület
erõteljesen megrongálódott. Ezek után az épületet sokáig nem használják, 1780-ban a város tulajdonába kerül, és rendelkeznek
a romok elhordásáról, ami a rendkívül erõs kötõanyag miatt meghiúsult.
A Bach-korszakban a városiak kedvelt kiránduló helye lesz, majálisokat, népünnepélyeket szerveznek, és 1897-ben döntenek a
romok megóvásáról. Ekkor lerobbantják az omló részeket, lebetonozzák a falkoronát, kialakítják a patkóíveket.
Parádi Nándor 1957-ben végzett a területen feltáró ásatást, de ez csak egy ponton érintette az tervezett építészeti beavatkozás
miatt szükségessé vált Gere László végezte ásatás területét. A XX. század közepén azonban merõben más volt a kutatási
szándék, mint esetünkben. Ezen a helyen is felmerült az esetleg létezõ kontinuitás kérdése, hiszen Pécsett több helyen
megfigyelhetõ volt, hogy a római falmaradványokra építették az újabb épületeket. Talán úgy gondolták, hogy a szépérzékükrõl
híres rómaiak figyelmét sem kerülhette el ez a festõi szépségû hely. Ezt a feltevést azonban akkoriban és most sem sikerült
alátámasztani. A palota maradványai a felvetõdött mûvészettörténeti kérdéseket csak hézagosan válaszolták meg, ezért a
feladat nemcsak az építész, hanem a régész számára is kihívást jelentett…
Rendelkezésünkre állt egy séma: Farbaky Péter kutatásai alapján analógiát fedezett fel néhány U alaprajzú, toszkán villával,
ezek alapján úgy rekonstruálta az épületet, hogy a déli faldarab az udvart a völgy felé határoló kerítés lehetett. Ez az elképzelés
megfelelt Gosztonyi Gyula korábbi feltételezésének és az ezt rekonstruáló tömegvázlatának is – az eltérést leginkább az
építészeti részletképzésben illetve a torony ábrázolásában találjuk .
A régész kutat, az építész álmodik… és közben sok minden változik.
Az építészeti feladat a romok állagmegóvásának egyre súlyosbodó és sürgetõ problémájából adódott. A felgyorsult talajerózió
az együttes bizonyos pontokon ijesztõ mértékû elmozgását eredményezte. A folyamat kezdete az 1950-es években a Tettye
fennsík platójából a megfelelõ rézsû illetve támfal kialakítása nélkül közvetlen a romok tövében kihasított Böckh János utca
kiépítésére vezethetõ vissza.

„Minden találmány az agy és az anyagok kombinációjának eredménye.
Minél több agyat használsz, annál kevesebb anyag kell.”
/Charles Franklin Kettering/

Szatmári püspök villáját a XVI. század elején a 3 oldaláról védett, a város felõl nyitott, patakkal átszelt völgyben, az egykori
kõfejtõ helyén a Tettye fennsíkon építtette. A kétszintes palotaépület a régebbi feltételezések szerint U alaprajzú volt – 2
oldalszárnya egy dél felé nyitott udvart fogott közre.
A 2004. májusában végzett részleges régészeti feltárás viszont egy másik alaprajzi elrendezésre enged következtetni: a belsõ
udvart délen is teljes épületszárny határolta, mivel elõkerült a kerítésnek hitt fallal párhuzamosan egy a keleti és nyugati
szárnyat összekötõ eddig ismeretlen fal. A két déli fal közötti terület belmérete 6,2 méter. Az északi épületszárny esetén a
helyiségek belsõ mérete 6,4 méter, vagyis az északi és a déli helyiségsor belsõ mérete közel azonos volt.
A megbízásban szereplõ veszélyesen süllyedõ délkeleti torony megóvása mellett a hasznosítás kérdése is felmerült. A romok
hagyományosan immár több évtizede a nyári idõszakban hangulatos színházi elõadásoknak adnak helyet. A szabadtéri színházi
funkció alapvetõen idényjellegû, a romkert hangulata viszont egyedi lehetõségeket rejt magában.
A koncepció alapja a statikai problémára keresett megoldást: ha az eredeti terepszintbe történt beavatkozás ekkora kárt okozott,
és okoz még ma is, akkor próbáljuk meg valamilyen módon visszaállítani azt. Persze nem az utca betemetésével, sokkal inkább
egy valamikori terepszintet jelzõ lemezzel, mely folytatása lehetne a valamikori udvarnak, jelezve a hajdani épület körüli
járószintet a völgy felé is, egyben meg is támasztva az együttest. Az utca felett átlebegõ lemez több lehetõséget rejt magában –
nagyobb színpad teret, megfelelõen kialakítva különleges játékteret az odalátogató gyerekek és talán felnõttek számára is. A
lemez a déli épületszárny külsõ felfalazásától indul, vízzáró betonból készül, ’tepsiszerû’ kialakítással, ami lehetõvé teszi, hogy a
nyári idõszakban vízzel töltsük fel - az 5 cm mélységû vízfelület veszélytelen, viszont játéklehetõséget rejt magában a
legkisebbek számára is, és kitûnõen temperál fülledt nyári estéken. A lemezen a víz áramlik, a völgy felé az utca túloldalán lágy
vízfüggönyt képezve egy vályúba csorog. A színpad és a nézõtér helyzete igény szerint variálható: ha kell, akár a város
sziluettje is betöltheti a díszlet szerepét, olyankor a mobil színpad a lemezen áll, vagy a szintén flexibilis nézõtér áll délen, a
romokat használva a színpad háttereként.
A lemez azonban nem mindenre nyújt megoldás – elkerülhetetlenné vált egy kapcsolódó támfal kialakítása is. Ez valamilyen
szinten csalódás volt, hiszen úgy éreztem, a támfal csak erõsítené azt a tévesen sugallt építészeti képet, mint azt a jelenleg a
romokra applikált gyilokjáró erkélyek. A kérdés, ami a tervezés folyamán foglalkoztatott és amire adekvát megoldást kerestem,
hogy lehet-e olyan megtámasztást alkalmazni, támfalat építeni, ami szinte nincs, ami nem erõsíti a romoknak ezt a tévesen
kialakított fellegvár „imidzsét”, kevésbé emlékeztet a hagyományosan megszokott vasbeton, tégla, kõ támfalakra, amelyek

"Csak az látja jól a dogokat,
aki kezdettõl fogva figyeli azok fejlõdését, kialakulását."
/ Arisztotelész/

általában rövid idõn belül a grafitis vandálok áldozatául esnek. A támfal fõ tartószerkezetét alkotó vasbeton maggal
megerõsített és a járószint alatt hátrahorgonyzott acél oszlopok lehajtása után acél szalagok kosárfonatszerû befûzésével
alakulna ki az Böckh János utca mentén az erõsen strukturált térfal. Ez a felületi játék többcélú – elsõsorban a lehetõséget
teremt arra, hogy a növényzet megkapaszkodjon rajta – a természet ismét magáévá fogadja már anélkül, hogy gyökereivel a
romok pusztulását okozza. Ezen kívül célom volt egy hosszú távon mûködõképes szerkezet kialakítása, amely lehetõvé teszi az
amúgy a terület geológiájából adódó tetemes mennyiségû rétegvíz szabad távozását, anélkül, hogy a torlaszvíz képzõdést
drága drénrendszerekkel kellene megakadályozni. Az erõteljesen strukturált felület pedig nem ébreszt csillapíthatatlan alkotói
vágyat a graffitisekben.
A tervet hosszadalmas huzavona után a mûemlékvédelmi hatóság is befogadta, az építésztársadalomban viszont értetlenséggel
szembesültem. „Miért nem ház? Miért nem építjük vissza?”. Miért akarnak az építészek mindenbõl házat csinálni, abból is, ami
már rég nem az, és nem is tudjuk, milyen volt. Lehet, hogy nincs elég látványos mûemlékünk, szükség lenne építeni? Hogy
utána a mûvészettörténészek azon vitatkozzanak, vajon mennyire hiteles? Tulajdonképpen a romok mai állapota sem hiteles. A
patkóíves áthidalásokat a XX. század elején készítették – és még nem is a reneszánszt idézik. Van A romok értelmezett
bemutatása a mûemlékvédelem legnehezebb feladatai közé tartozik. A szükséges beavatkozás optimális mértékének a
meghatározása valóban sikeresen, csak kevésszer és keveseknek sikerülhetett. Épületmaradványok bemutatásánál legalább
jelzés-szerûen érzékeltetni kell a hajdan volt építmény tömegét, vagy a falak által meghatározott tereket is, hogy értelmezhetõek
legyenek – a romok jelenlegi állapotában a hajdani falak helye sincs jelölve, a belsõ udvar jelzésérõl nem is beszélve. A kutatási
eredmények konklúziójának, ill. egységesen elfogadott eredményének hiányában egy a mai technika által biztosított lehetõség
használatára tettem javaslatot: a romokat fénnyel bevonva, kiegészítve, mintegy a fénnyel építkezve, a számítógéppel
rekonstruált tömeget lehetne érzékeltetni a látogatókkal. Ez lehetõséget biztosítana arra is, hogy a mûvészettörténészek eltérõ
eredményeit bemutassuk, hiszen több változat is kivetíthetõ lenne anélkül, hogy valaki által biztosan vitathatóan hitet tennénk
egy rekonstruált változat mellett. Emellett az emberek fantáziáját sem kötnénk gúzsba, az emlékeiben egy-egy ilyen elõadás
után mindenki azt viszi haza magával, ami neki a legkedvesebb. Ezzel elérjük azt, hogy a romok angolkertszerû, megszokott
látványa ne nagyon változzon egy nagyobb volumenû építészeti beavatkozás által - az emlék és környezete a megszokott
látképet õrizze meg. Egy további érv is felhozható a romnak romként való megtartása mellett. Egy épületet jól meghatározott
céllal építenek. A ház története során egy bizonyos funkciót lát el. Az eredeti felhasználói szándék megváltozása után új funkció

"Nem elegendõ minden egyes ember akarata.
Szükséges, hogy mindannyian összességükben akarjanak."
/Immanuel Kant/

ellátására teszik alkalmassá, átépítik. Ha viszont valamilyen oknál fogva megszûnt az a szándék, amely biztosította
fennmaradásukat, használatukat, továbbélésüket, romossá váltak. Ezeknek a romoknak a fennmaradása gondoskodó figyelem
nélkül reménytelen. Esetrõl esetre, egy-egy ünnep alkalmából lehet ünnepségeket tartani romló falaik között, mint a Tettyén a
nyári szabadtéri játékokat, de rendszeresen már nem használják ezeket. Egyetlen mondattal a pusztulás okai úgy
jellemezhetõk, hogy az épület erkölcsi értelemben elvesztette egyik fontos tulajdonságát, a használhatóságát, és emiatt, az
épületet létrehozó közösségnek nem fûzõdött érdeke fenntartásához. A történelem ítéletének megváltoztatásához nincs joga
még a jószándéktól vezérelt ambíciózus építészeknek sem.
További lehetõségek viszont még így is vannak: a szabadtéri játékok nézõtere egy minden évben összeszerelésre kerülõ mobil
nézõtér, mely mint adottság szerepelt a tervezés folyamán. Azt viszont kár figyelmen kívül hagyni, hogy a mai darabok egyik fõ
törekvése a közönség aktív bevonása a darabba, úgy, mint az archaikus korokban. A színjátszás alapvetõ feltétele a színész és
a közönség – amennyiben valamelyik fél hiányzik, nem lehet szó színjátszásról. Régen ezért a közönség körbevette a
színjátszókat, a centrumba helyezett színjáték a nézõtér minden irányába egyformán érvényesült. A térszínpados (thrust-stage)
kialakítás újra jelentõséget kap, hiszen fontos a közönség interaktív bevonása, a mai dramaturgiának pedig a lehetõ
legváltozatosabb igényeket kielégítõ színházi struktúrára van szüksége - csak különleges atmoszférájú elõadásokkal lehet
megelõzni, hogy a modern médiák háttérbe szorítsák a színházat, és a színház olyan társas együttlét helyszíne legyen, mely
közösségformáló erõvel bír.
Több száz év telt el a shakespear-i kor legendás színháza óta, de a tettyei romok kulisszája és atmoszférája kitûnõ lehetõséget
rejt a kísérletezõ hajlamú színházi szakemberek számára. A hagyományos relief jellegû elõadásokkal szemben új lehetõséget
jelentene, ha a beruházó a meglévõ lelátó használatától eltekintve a színház régi-új dramaturgiáját használó, a legendás londoni
Globe-hoz hasonló elrendezést is elképzelhetõnek tartana. A nézõtér magasabb szintjei közelebb vannak a színpadhoz, mint az
alatta levõk, ellentétben a hagyományos frontális színházi elrendezés távolodó széksoraival, ezáltal nemcsak közel azonos
távolságra kerülnek a nézõk a színészektõl, de egyfajta intim térérzet is létrejön, melynek megfelelõ helyszíne lehetne a palota
valamikori belsõ udvara, ill. a többszintes nézõtérrel jól érzékeltethetõvé válna a valamikori épülettömeg úgy, hogy funkciót is
kapnának a jelzésértékû szerkezetek.
Az ötlet megvalósulásának akadályát sokkal kevésbé az érintett mûvésztársadalom hozzáállásában látom, mint inkább egy városéban, ami az EKF címmel nagyra tör, viszont
intézkedéseivel saját színházát teszi mûködésképtelenné, mint pl. az évi 60 millió forinttal megkurtított színházi költségvetéssel, vagy operatagozatának „szélnek eresztésével”.

"Színház az egész világ,
És színész benne minden férfi és nõ:
Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár
Életében..."
/William Shakespeare/
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NEMES FUNKCIÓ LETÉTELE , FEJLESZTÉSE ,

HOSSZABB TÁVON FELJAVÍTÓ ERŐKÉNT IS HATHAT A VÁROSRÉSZBEN .

A következõ épület is a színházi élet része - Pécs kulturális sokszínûségét is reprezentáló horvát színházhoz kapcsolódik.
A pécsi Horvát Színház nyitottságra törekszik, s szorosan kapcsolódik a város, az ország, és Horvátország színházi, mûvészeti
életébe. Ha nagyon szerény összegekbõl is, de egymás után sorjáznak az elõadások. A Pécsett élõ horvát kisebbség számára
az anyanyelv ápolásán túl kulturális centrumként mûködik – színházi elõadások mellett kiállítások rendezésével biztosítja a
mûvészek és a közönség egymásra találását. Gyakran elébe megy azoknak is, akik a távolság miatt nem jöhetnek el az Anna
utcai színházba. A színház lehetõséget nyújt olyan rendezvények számára, amelyekben találkozni lehet Magyarország és
Horvátország jeles személyiségeivel, galériájában megmutathatják magukat mind horvát, mind magyar képzõmûvészek.
Színházi elõadásai természetesen csak kamara-jellegûek lehetnek, hiszen a pécsi Dzsámitól néhány percre lévõ épület
alapterülete alig több, mint 200 négyzetméter, a színpad-nézõtéré pedig mindössze 80 négyzetméter. A négy szinten mégis
számos dolog elfér, és családias hangulat várja a betérõket. A ház udvara - hasonlóan a zárt kapus belvárosi, pécsi
udvarokhoz- meglepetést okoz, mert meghitt és zöld. Méreteiben a színház épületére hasonlít, terasza nyári színházi
elõadásokhoz kínálja magát. A nyári rendezvények sikerén felbuzdulva, a mûködés nehézségeinek mérlegelése után, az
intézmény igazgatója, Vidákovics Antal, mindenkit mozgósított, aki az ügy számára fontos lehet, hogy a szomszédos, romosan
álló épület megvásárlásához pénzt szerezzen. Ebben látta a lehetõséget arra, hogy új helyszín keresése nélkül, költségkímélõ
módon legyen a szabadtéri színpad bõvíthetõ, mûködése optimalizálható.
A jelenlegi színpad a kert végében található, amely bár hangulatában kedves, alapvetõen rendezési problémákat vet fel – a
színpad ugyanis nem kiszolgálható, a színészek csak a nézõtéren keresztül juthatnak fel.
A szomszédos telek a jelenlegire szinte merõleges, így alapvetõ cél volt, hogy a színpad úgy kerüljön elhelyezésre, hogy az
Anna utcai épületben található, nagyon szerény infrastruktúrát, az öltözõket használva tudjon mûködni az új színtér, és a
rendezés szempontjából is tisztán elkülöníthetõ legyen a nézõtértõl.
Európa szerte a városok kulturális életének sokszínûségéhez hozzá tartoznak a belvárosi kis utcák családias hangulatú galériái,
stúdió színházai stb., ezért is álltunk értetlenül a Pécs belvárosát jellemzõ övezeti felosztás elõtt. A történelmi belvárosban, a
városfalon belüli terület a Mária utcától északra lakóövezetbe sorolt terület, mely nem engedi meg a kulturális funkció
megtelepedését illetve a már mûködõ intézmények bõvítését, holott ezek a funkciók korábban is színesítették (Bóbita
Bábszínház, Horvát Színház).

"... amint igaz, hogy szegénység a mûvész patrónusa,
olyan igaz viszont az is,
hogy pénz nélkül bajos mûvészetet csinálni."
/Rippl-Rónai József/

Értetlenül álltunk ez elõtt, hiszen Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fõvárosa szeretne lenni, saját intézményei fejlesztésének
azonban gátat szab a város rendezési terve, mely ezt a város kulturális ütõerének közvetlen közelében fekvõ területet
lakóövezetbe sorolja, abban pedig nem helyezhetõ el kulturális épület - ehelyett a már évek óta színvonalasan mûködõ
létesítményeket a gyakran vitatható színvonalú befektetõi társasházépítések szorítják ki.
A város támogatta javaslatunkat, az övezet településközponti vegyes területté való módosítása megtörtént – hogy a belváros
tágabb keretek között élhesse színes kulturális életét – viszont a megvalósulás ütemében ez a félév erõteljes csúszást okozott.
A beépítésre szánt telken jelenleg egy rossz állapotú, az 1930-as években épült ház áll. Az épület dokumentálása és vizsgálata
után az elbontása mellett döntöttünk.
A Szent Mór utca többnyire zártsorú beépítésû, kisvárosi képet mutat, fõként földszintes illetve kétszintes épületekkel. Az elsõ
számú kihívás az volt, hogy milyen módon integráljak fõként lakóépületek közé egy funkciót, ami szinte épület tömeget sem
igényel, illetve aminek nagyságrendjét alapvetõen meghatározzák a szûken mért anyagi keretek – jelenleg a horvát kormány
finanszírozza kétharmad részben, egyharmadát pedig a magyar kulturális tárca, így jön össze a kb. 300 millió forint.
Alapvetõ szempont volt a szabadtéri rész nem csak a fõépületen keresztül biztosított, hanem önálló megközelítése, feltárása az
Anna utcához képest kevésbé reprezentatív, meglehetõsen szûk utcából. Az utca szemközti térfalai közöttmért távolság alig 5
méter, és az utca lejtése pedig 13 %. Az erõteljes lejtésbõl adódóan a kis házak utcafronti szobái gyakran félszuterén jellegûek
(fõleg a keleti oldal kisebb házaira jellemzõ), ezért az utcában sétálva a nyitott ablakokon keresztül szinte bent érezheti magát
az ember a lakásban. Általános iskolába a szomszédos Megye utcába jártam, gyakran sétáltam erre, és szinte mindenki
ismerõs volt az ablakokból. Mára úgy tûnt, talán kevésbé nyitottak az ablakok – vagy talán az emberek… de nem szeretnék
igazságtalan lenni – egy kisgyerektõl megkérdezni, hogy mi volt az ebéd az iskolában, mégiscsak egyszerûbb, és még
kedvesnek tûnik, mint hogy egy ismeretlentõl megtudjuk, mit is fényképez valójában ebben az ott élõk számára oly kevéssé
érdekes utcában (csak a tekintetekbõl volt kiolvasható a kérdés).
Ebbe a nagyon zártnak tûnõ közösségbe talán tolakodónak hangzik egy közel 150 fõs nézõtér vendégseregét bevezetni, egy
utcába, ahol jószerivel autó sem jár a kellemetlen útviszonyok miatt. Éppen ezért fontos volt számomra, hogy az ott élõk
mindennapi nyugalmát ne bolygassam feleslegesen.

„Építész és közakarat nélkül nehéz középületet emelni,
szalonképes üzenettel bírót pedig szinte lehetetlen.”
/OCTOGON/

Az elõadásokról óhatatlanul kiszûrõdõ hang még egy-egy estén elviselhetõ, de az ablakok végképp becsukódnának, ha hirtelen
úgy éreznénk, 50 ember tolong a nappalinkban… Talán elsõre ez egy nehezen védhetõ pontja a tervnek (a Központi Tervtanács
is ezen a ponton volt leginkább kritikus), ha azt nézzük, hogyan mûködik egy hagyományos értelemben vett színház, de ebben
az esetben fõképp a különleges helyi adottságok miatt nem építhetünk hagyományos színházat. A múlt, a fejlõdéstörténet
ismerete nem csak a jelent teszi érthetõbbé, hanem a jövõ alakításában is támpontot adhat.
Az utcai homlokzat kulisszaszerû – bár ez a meghatározás talán nem túl találó és nehéz eltekinteni a pejoratív felhangjától, ami
az õszintétlenségre utal – de itt már értelmet kap: léptékében illeszkedik a környezõ beépítéshez, viszont nem egy lakóházat
rejt, mint az utca többi háza, hanem egy szabadtéri létesítményt, aminek alig van tömege, hiszen könnyen megszámolható az
helyiség, ami minden oldalról fallal körülhatárolt.
A funkció általában a társadalmi gondolkodás emlékmûve. Ebben az értelemben a funkció nem más, mint emberi cselekvések
meghatározott építészeti kerete, jelen esetben a színjátszásé és a szórakozásé. Alberti traktátusának hagyományai szerint a
színház, mint funkció, a nemesek közé tartozik, és ennek a funkciónak letétele, ill. felélesztése hosszabb távon feljavító er•ként
is hathat a környéken – a szinte „egyutcás” pécsi belváros ( a Király utca – Ferencesek utcája tengellyel) a Széchenyi tértõl
keletre is kitágulhat északi irányba, úgy, mint a nyugati oldalon a Janus Pannonius és Káptalan utca felé.
A homlokzat tulajdonképpen egy épített kerítés, melyben a földszinten csak egy nagy nyílás van – egy elforduló beton kapu mely egyértelmûen jelzi, hogy készen áll-e a létesítmény a látogatók fogadására. Ha nyitva van, akkor egyértelmû a felhívás –
„Kerüljenek beljebb!”. A felsõ szinten, a társasági élet színterén már szinte teljes a homlokzat megnyitása. A kint és a bent
határát jelentõ épületkontúr fénnyel való átnyitása és ennek részeként a külsõ és a belsõ tér kapcsolata.
A bejáratot övezõ feszes térarányok arra késztetik a látogatót, hogy menjen tovább, fel a lépcsõn, vagy egyenesen végig a
színpad felé a és ott, ahol a tér kitárul, ahol leülhet a fedett nyitott terasz mellvédjében kialakított padokon, a büféterasz
közelében, ott várja a csodát, ami a színpadon történik – hisz’ ezért járunk színházba.
Ha megvizsgáljuk a funkciót, akkor ahhoz normák rögzített rendszere tartozik. Ezek a normák egyrészt építészetteoretikusoké,
úgymint Wright-é, hogy legyen olyan a ház, mint természet, vagy Le Corbusier szerint legyen olyan a ház, mint egy gép. Ezen
túl technológiai technika leírások garmadája szolgál normaként. Ilyen rögzített normarendszer az, hogy mekkora legyen az elõ-

„… Házaimról nem akarok beszélni.
Ami a szemet nem gyõzi meg, arra felesleges a szó. …
Megvetem a fecsegést. A hallgatni tudás kevesek kiváltsága. …
Az építészet nem tûri a fecsegést.”
/Bán Ferenc/

AZ
-

ÉPÍTÉSZ NEM HÁZAT ÉPÍT , HANEM TERVEKET KÉSZÍT

AZ ÉPÜLET LÉTREJÖTTÉNEK ALAPVETŐ FELTÉTELE A MEGBÍZÓ ,

AKIVEL EGYÜTTGONDOLKODVA JÓL MŰKÖDŐ ÉPÜLET JÖHET LÉTRE

-

AKÁR NÉHÁNY FUNKCIONÁLIS NORMA MELLŐZÉSÉVEL IS .

csarnok, ha 132 fõt befogadó a nézõtér, onnan hány vécé nyíljon a férfiak és a nõk számára, vagy hogy nem szabad
megfeledkezni a fogyatékkal élõkrõl sem. Ilyen rögzített rendszer a zsöllyék mérete, illetve hasonlóan rögzített rendszerként kell
tekinteni azt az elképzelést, hogy a tervezõ szerint mire képesek adott esetben a kivitelezõk. Normák rögzített rendszereit,
állandósult formájukban ezért is nevezték el racionalizmusnak, funkcionalizmusnak, illetve utilitarizmusnak.
A racionalizmus az elsõ és egyben legtágabban értelmezhetõ fogalom, melynek a logikával kell együtt járnia, s nem mentes az
adott szerkezettõl sem, amelyet a reális igényekre adott reális megoldásoknak nevezhetünk, s amelyben esztétikailag,
anyaghasználatilag egy jó egyensúly áll fenn.
A funkcionalizmus, kissé - tetszik, nem tetszik - eltávolodik az adott embertõl. Funkcionalizmus az, hogy tisztán, végsõ tárgyi
funkciójuknak megfelelõen szervezõdjenek az egységek, helyiségek. A racionalizmus figyelembe veszi az életmódot, a
funkcionalizmus egy ideális állapotot rögzít. A racionalista rendszerint mûvészetként kezeli az építészetet, a funkcionalista
mûködésként, elutasítva a mûvészeti részt, mivel nincsenek esztétikai prekoncepcióik. A funkcionalistát az akarat megtisztítása
emberi mivoltától, a racionalistát pedig egyfajta emberi akarat hangsúlyozása jellemzi. Az egyik általános esetre tervez, a másik
az adott emberre tervez.
Nem terveztem elõcsarnokot – melyet az épületem alapvetõ funkcionális hibájának rótt fel a szakértõ grémium – racionális
okokból: a kamara színpadhoz sem tartozik - egy családias kávézó szolgál hasonló célokat -, a jelenlegi mûködési keretek
ismeretében erre nem is volt soha szükség. Amikor az intézmény igazgatója nekivágott a „kiskalappal”, akkor nem elõcsarnokra
gyûjtött, hanem színvonalasabb rendezõi megoldásokat biztosító szabadtéri színpadra.
A szabadtéri színjátszásnak több évtizedes hagyományai vannak Pécsen, talán a kellemes, szinte mediterránba hajló éghajlati
viszonyoknak köszönhetõen. Ezek az elõadások népszerûbbek is, - és nem csak a horvát ajkú közönség körében. A gyakran
zenés, táncos, vidám hangulatú mûsorokat követõen igény a kötetlen beszélgetés, az együttlét, a mûvészekkel való találkozás.
A szabad ég alatt – a grillrács mellett, egy pohár borral a kézben – a társalgások oldottabban alakulnak, ezért a kert különösen
fontos szerepet kap az intézmény életében. A kert szolgál a gyülekezés, várakozás, a beszélgetések színhelyéül a szünetekben
illetve az elõadás kezdete elõtt. A társulatnak nem célja, túlfeszíteni saját kereteit – a színházi évadban a körülbelül 50 fõs
elõadások számára elég a színpadtérrel együtt 80 m2-es stúdióterem, a nyári idõszakot pedig ki lehet egy kicsit nyújtani a
nézõtéri padokba tervezett fûtõszálak segítségével, ami hûvösebb estéken is komfortosabb érzetet kelt.

"Az ötlet csak kiindulópont...
Csak akkor jövünk rá, hogy mit is akarunk rajzolni,
ha már nekiláttunk..."
/Pablo Picasso/

Az esõnapok a nézõtér és a színpad behúzható ponyvatetejével kiküszöbölhetõk, így optimálissá válnak a mûködési feltételek.
Az igazi köz-terekre nagy szükség van, ahol a közösség összetartozása és ereje megtestesülhet – ezeknek megtalálásában,
megalkotásában nagyon fontos az építész szerepe. Az erkélyen végigsétálva elérjük a jelenlegi nézõtér helyét, a magasabban
fekvõ kertrészt, ami a közös együttlétek, grillezések helyszíne is. Ez a horvát közösség nagy családként él együtt, hagyományait
õrizve, a kapcsolatokat az anyaországgal ápolva. Egy hangulatos kecskesütés elmaradhatatlan kelléke társas összejöveteleiknek. A kert mediterrán hangulatot idéz és nem hiányozhat a „haszonkert” szekció a hagyományos grillfûszernövényekkel sem.
A társulat életében fontos momentum a „tájolás”, azaz a „vándorszínész élet” (a horvát ajkú területekrõl nem mindenkinek áll
módjában eljönni Pécsre). Ennek keretei is színház méreteihez alkalmazkodnak: a kamionok helyett elég egy utánfutó, amiben
elférnek a kellékek. Az viszont gondot okoz, hogy a színház jármûveit nincs hol tárolni, a szûk utcán a bepakolás is gondot és
forgalmi dugót okoz. Az új építés lehetõséget adott arra, hogy szükség esetén színházat hátulról - a Szent Mór utca felõl - is
feltárjuk, a gépkocsik pedig költséges mélygarázs építése nélkül a nézõtér alatt nyitottan, de mégis fedetten tárolhatók.*
Az építészet nem l’art pour l’art mûfaj, létrejöttéhez feltétlenül kell megbízó, mivel maga az építész nem házat épít, hanem
rajzokat készít. Ez sok helyen kompromisszumot szül: nem áldozható fel a színház mûködéséhez feltétlen szükséges, ám
kevéssé reprezentatív parkoló egy a használó=megbízó szerint szükségtelen elõcsarnokért, csak azért, mert a funkcionális
normák szerint ez szükséges lenne, még ha a kritikus számára így elsõre nehezen elfogadható is ez a hagyományos
értelemben háznak kevéssé mondható épület. Ezzel nem az építész felelõssége alól akarok kibújni: szerepem szerint
eldönthetek dolgokat, és én ezt a döntést - azaz, hogy egy lakóutcában nem árkádsort tervezek elõcsarnokkal az elõadásra
gyülekezõk számára, hanem egy szinttel feljebb, befelé fordulva egy teraszon adok ennek teret - vállalhatónak tartom.
Téves az a vélekedés, amely az építészet mûfaji adottságaként jelentkezõ technológia-igényre, vagy közösségi jellegre történõ
hivatkozással korlátozza az építészeti kreativitás jelentõségét. Az építészeti forma születése teremtõ kreativitáshoz kötött. Az
ösztönök, a tudat(talan) mélyrétegeibõl felbukkanó irracionális formák közötti választás az, amely a logika síkjára tereli a további
folyamatot – itt az ösztönös és a logikus határmezsgyéjén van különleges jelentõsége a teóriának, mely rögzíti az intuitív
magból kinõtt beton és acél tömegeket. Teoretikai koherencia hiányában elõbb-utóbb minden épület széthullik és eltûnik az
érdeklõdés horizontjáról, belesimul a házak tömegébe, amely egy kor építési kultúrájánál többrõl soha sem fog mesélni.
*A közönség számára az É-i várfal mentén kialakított parkolókban, ill. a Búzatéren biztosítható parkolási lehetõség, mivel csak behajtási engedéllyel lehet a területet
megközelíteni. A pécsi belváros mûködésének, életének alapvetõ gondja a megoldatlan személygépkocsi tárolás – és bár Pécs Európa kulturális fõvárosa szeretne lenni, ennek
a problémának a megoldására még nem született kellõen kidolgozott, és megvalósulását tekintve reális javaslat.

„Vízcseppként látszani a tóban,
és levélként a nagy erdõben!
-

ez az, amirõl sosem szóltam,
de örökké ez lebegett elõttem.”
/ Tóth István – Becsvágy /

Az építész eszközei az anyagot képesek alakítani, és az anyaggal együtt alakítják az azt körülölelõ „negatív” anyagot, a teret is.
A térszervezésébe, térrõl és anyagról való elképzeléseimbe mindig megpróbálom belegondolni a megtapasztaló embert is. Az
épület idényjellegû használatából adódóan nincs szükség kiemelkedõ hõtechnikai követelmények kielégítésére, ezért a falak és
födémek homogenitása, egynemûsége õszinte. Mint ahogy a tengerparti városokban sétálva sem manírként éljük meg a
homlokzatról az utcára is lefutó kõburkolatokat, úgy éltem itt a beton felületek nyersen tartásában rejlõ lehetõséggel. Nincsenek
fölösleges rétegek. Ahol technikailag megoldható és a kivitelezést sem bonyolítja, ott a vízszigetelést is a beton vízzáróvá tétele
oldja meg. A beton felületek vakító fehérsége a napsütésben a dalmáciai belvárosok hangulatát idézi – az ott alkalmazott
kõburkolatok direkt átvételének mellõzésével. (Történt már kísérlet pár utcányira egy hasonló hangulatú tér kialakítására, ahol a
tervezõnek keserûen kellett megtapasztalni, hogy bár a szlogen szerint „Pécs a mediterrán hangulatok városa”, telei kemény
kihívást jelentenek a nem fagyálló kövezetnek)
A tektonika az alkotó ember eszköze építészet létrehozására. Sokrétegû és sokértelmû közös nevezõ. A tektonika a
kapcsolatok mûvészete: egyrészt a különbözõ léptékû épületelemek egymáshoz való kapcsolata, a hely és az épület
kapcsolata, másrészt az a szellemi kapcsolat, ami az alkotóhoz és a befogadóhoz köti, és így az alkotó világát és a befogadó
világát kapcsolja össze.
Az építészetet két alapvetõ összetevõje alkotja: a megfoghatatlan, anyagtalan tér és az ezt körvonalazó tektonikus szerkezet ami érzékelhetõ, megtapasztalható anyagi valóság. A tér azonban nem a modern értelemben vett univerzális, határai nélkül
létezõ tér, hanem sokkal inkább megszerkesztett és megélt tér, ami elõször létrejön fizikai valóságában a megépítés által, majd
megszületik minden egyes alkalommal a benne mozgó, felfedezõ ember által.
Az épület legnagyobb terének, a lelátónak csak jelzésszerû térelhatároló szerkezetei vannak – a színpad felé nézve jobb oldalt
belefolyik az akár oldalpáholyként is használható erkély, csak a pillérek jelzik a határát, délre a térbeli és akusztikai lehatárolást
egy kerítésként épített lugas adja, mely akkor a legintenzívebben érzékelhetõ a buja növényzet által, amikor leginkább
nagyüzem van a színház életében. A lugas tartószerkezete az esõ elleni védelmet nyújtó, behúzható ponyvát is hordja – ez a
vízszintes szerkezet is jellegében inkább didaktikus, mint konkrét.
A színpad mögött, az erkély fölött elõbukkan a szomszédos nyerstégla tûzfal a sûrûn benõtt borostyánnal, a teraszról pedig
rálátunk a környezõ házakra, a Szent Ágoston templom tornyára, hiszen a terület innen mind déli, mind keleti irányba lejt.

„A földtõl és a házaktól tanulj;
nem bólintanak, nem szólnak semmit õk,
csak ajtót nyitnak szótlanul
a kopogtató életek elõtt.”
/ Tóth István – Lecke /

Az építész számára fontos tisztázni alapvetõ kérdéseket a tervezés megkezdése elõtt: Kinek? Mit? Hol/Hova? Ennek a
kérdéskörnek nehéz volt az egyértelmû megválaszolása olyan szempontból, hogy mérlegelni kellett: mi a fontosabb – az, hogy
egy horvát közösség számára tervezek házat, vagy az, hogy ez a ház Pécsen áll a Szent Mór utcában. Bár a tervezés hosszú,
és összetett folyamat, az elsõ lépés egészen biztosan a helyszín felmérése, analízise volt. Hogy a genius loci, azaz a hely
szellemének továbbélése mennyire tetten érhetõ elsõ benyomás alapján a külsõ szemlélõ számára, azt nem tudom objektíven
megítélni.
A regionalizmus szó szerinti értelmezését tekintve biztosan: a regio latin szó =vidék, tájék, városnegyed, városkerület. Olyan
kisebb vagy nagyobb terület, amelyet valamely közös tulajdonság választ el a környezetétõl: lehatárolás és különbözés. Ami
regionális, a helyhez kötötten sajátos és más – ezek alapján bátran állíthatom, a tervben tetten érhetõk azok a reflexiók, melyek
a terület adottságaiból következnek. A helyi építészeti karakter megléte jelentheti egyszerûen csak az általánostól, az
egyformától való eltérés nyújtotta formai-esztétikai változatosságot; a hely lakóinak azonban ez a különbözés a kötõdést, az
identitás kialakulását fenntartó eszköz is.
A regionális építészet számára két fontos alapkérdés létezik:. Hogyan fordítható le az építészet nyelvére a helyi jelleg? A fellelt
elemekbõl mit és mennyit lehet és szabad alkalmazni, hogy a végeredmény ne legyen hamis, édeskés és populista?
Az épület helyhez való viszonyát nem archaizáló, vagy nosztalgikus elemekkel, hanem kapcsolataival kell biztosítani. A helyhez
kötõdés stiláris gesztusainak mellõzése ellenére tökéletesen együtt tud élni a hellyel. A helyi formák, jelképek és divatok direkt
módon történõ átvétele populizmushoz és szentimentalizmushoz vezet, ezért sokkal fontosabb a helyi klíma, mint regionális
sajátosság figyelembe vétele, az idõjárási jellemzõkbõl következõ kint-bent viszony formális megjelenése az épületen, illetve a
szakítás a racionális szerkeszt•hálóval, s helyettük egy a környzetbõl vett változatosság és szerkesztõmódszer alkalmazása. A
helyi fények, nedvesség és klíma beengedése a terekbe a változatosságot és a jelenlétet, az aurát teremtik meg az univerzális
technika mindent kontrolláló és egységesít• légkondícionálójával szemben.
Az alaprajzi szerkesztést alapvetõen meghatározza a már álló Anna utcai épület és a Szent Mór utca kissé egymástól elforduló
koordinátarendszere, melyben célom volt minél egyszerûbben, tisztábban összehangolni a kettõt. Az új épületrész
egyértelmûen körvonalazható a Szent Mór utcai bejárattól a színpad melletti lépcsõházig. A régi épületet „sóhajok hídjával”
kötöttem össze az újjal, bár remélem, hogy a színészeknek nem lesz okuk sóhajtozni: sokkal inkább az elõadások által való

„Több béke szorult belém,
mint az egész világba:
tûz és víz nyalja egymás
bundáját megjuházva;
összedorombol bennem
a farkas és a bárány,
mintha Noé-bárkaként
az új vízözönt várnám.”
/ Tóth István – Hivatlan vendég /

megdicsõülés érzése lesz jellemzõ, ha áthaladnak rajta. Jelenleg rendkívül kevés az öltözõ, vizes helyiség pedig nem kapcsolódik
hozzájuk, ezért itt, az összekötõ hídban a közlekedõ mentén is öltözõ kabinokat alakítottam ki. A valamikor öltözõként használt
szobát egyrészt a kamaraterem felé mûködõ vizes helyiséggé alakítottam a közönség számára, és a színészek is kaptak egy-egy
tisztálkodó helyiséget. A lépcsõház biztosítja a közvetlen kapcsolatot épületen belül a színpaddal és az alatta található
próbateremmel, melyhez szintén kacsolódnak öltözõk. A próbaterem, bár nagyrészt föld alatt van, mégis biztosítható természetes
bevilágítása és szellõzése egy „fényaknával”. Az épület közelít mind a lenti szomszéd eresz és gerincmagasságához, a fenti
szomszédnál pedig a déli határon álló épületek alacsonyabb gerincéhez igazodik. A szabadtéri színpad koordinátarendszere
egyértelmûen a régi épülethez igazodik – a nézõtér elõregyártott lemezeinek szabályos rendszerébõl kitörve a homlokzat síkja a
telekhatárra kifordul, ezt a ráfordulást pedig az egyre erõsödõ vízszintes párkányrész is érzékelteti a nyeregtetõ tömegének
állandósága mellett. Az északi telekhatár menti tetõ alatt végighúzódó erkély nem csak a kertbe való átjárást biztosítja, hanem a
rendezéssel az elõadásba is bevonható. A tervezés során a horvátországi szûk utcák hangulatát vegyítettem a színház játékával,
a mindig újat adó élménnyel… A régi és az új épület viszonyából és a telek túlfeszítettségébõl kialakuló térsor középkori városok
hangulatát idézi. Túlfeszített azért, mert az utcafronton csak 14 méter széles – beljebb haladva néhol ennél is keskenyebb, - a
szomszédtól az elõírások szerint tartani kell a 4 m távolságot a beépítéssel. A színpadnál szükséges - különösen a sok
táncelemmel dolgozó elõadások miatt - a legalább 10m×10m-es játéktér. A tervezésnél alapvetõ szempont, hogy olyan
színpadteret kell teremteni a rendezõ és a színészek számára, hogy ki tudják fejezni, amit ki akarnak fejezni. A legfontosabb
dolog, hogy az építész a rendezõvel, színházi emberrel együtt gondolkodva alkosson teret az alkotás számára. A másik szempont
a nézõkkel való kapcsolat. Nem a nagyságrend és nem is az önkifejezés a lényeg…
A tér létrehozása és a karakter bevésése együttesen hozzák létre a helyet, melyek különbözõ élethelyzetek részét jelentik.
Közülük az együttlét formái a legfontosabbak. Minden intézménynek sajátos térbeli igénye van. A megfelelõ jelleg különösen
fontos, minthogy kifejezi azt a hangulatot, érzést, amely az adott intézményhez tartozik. Egy intézmény térbeli adottságai viszont
kapcsolatban állnak az adott hely térbeliségével, ahová ezt az intézményt beültetjük, ezért ezek a helyek egyszerre általános és
körülményektõl függõ formával is rendelkeznek. Az építészet tulajdonképpen helyek megalkotását jelenti: helyet biztosít és jelleget
hordoz. Az így létrehozott helyek intézményeknek nyújtanak otthont – típust alkotnak. A típus egy alapvetõ élethelyzet térbeliségét
képviseli, és mint ilyen absztrakció, de az egyedi alkotásban sajátos épületként konkretizálódik.
Az eredmény a megbízó megelégedésére szolgál, egy tisztességes ház született, ami hamarosan a közönség számára is új
színfolt lehet Pécs kulturális térképén.
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