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Optimisták vagy pesszimisták legyünk?
Merre halad a világ? Lesz-e fordulópont?
Lesz, amikor a pénz hatalmának összes ellentmondá-
sa kiderül, és hogy így nem mûködtethetõ a világ. A
pénz hatalmára épülõ, felesleges fogyasztást serkentõ,
a természetet kizsigerelõ társadalmi rend elõbb-utóbb
olyan ellentmondásokhoz jut, hogy bölcsebb belátásra
kényszerül. Ez szerintem egy felelõs globalizmus lesz,
amelyben az összes résztvevõ érdekei közös érdekké
alakíthatók, nem pedig egy-két nemzet terjeszkedése
tûnik globális törvényszerûségnek. Ennek a berendez-
kedésnek vége lesz, csak az a kérdés, hogy békésen
lesz-e vége vagy katasztrófaszerûen. De azután – és
ezért vagyok optimista – olyan kor következik, amely
ökológiai szemléletre épül és amelyben az építészetnek
jelentõs szerepe kell hogy legyen – az emberi környezet
megteremtése vagy újrateremtése révén. Ez a kor majd

Hogyan állja meg szerves építészet a helyét a mai
trendek között Európa nyugati felén meg a világ
többi részén?
Ha a szerves építészetet mint filozófiát fogom fel,
akkor az idõszerûsége semmit sem csökkent; a divatja
viszont igen. Tehát ezt a kettõt élesen el kell választani
egymástól. A 80-as években, amikor mind a társada-
lom, mind az építészet mélyponton volt, a szerves
építészet megváltó gondolatnak tûnt mindazok szá-
mára, akik nem akarnak a dolgok mélyébe látni. Õk,
úgy gondolom, ugyanilyennek tudták elfogadni a poszt-
modern építészetet is és a modern építészet egyes
jelenségeit. Nem tudtak különbséget tenni a posztmo-
dern és a szerves építészet között. Míg az elõbbi fel-
színes és tagadásra épülõ irányzat, az addigra kiürese-
dett jelenségek tagadásából kovácsol magának tõkét,
addig az organikus építészet mindvégig építõ dolog,

a minimumra törekszik – ahogy errõl már beszéltem,
– ahogy a természet is a minimumra törekszik a fo-
gyasztásban.

Az építészeknek ezért a világért a saját eszköze-
ikkel küzdeniük kell, meg kell tartaniuk a hagyományos
értékeket a szakmájukban és kultúrahordozókká kell
válniuk az eldobható építészetet képviselõ, profitot
hajszoló megrendelõkkel szemben. A jogi túlburján-
zással szemben meg kell õrizniük a saját erdetiségüket,
kreativitásukat, színességüket és küzdõképességüket,
hogy addigis ne verjék szét körülöttünk az épített kör-
nyezetet. Nem csak az építészeknek kell önmagukat
megõrizniük, hanem a különbözõ mesteriskolákon és
továbbképzéseken keresztül a mester-tanítvány vi-
szonyt is folyamatosan át kell adniuk a soron követ-
kezõ nemzedéknek. A tartásnak, a magatartásnak az
átadása döntõ fontosságú feladat.

(Kovács Ágnes interjúja)

ez okozta a váratlan és meglepetésszerû sikerét. Igény
volt egyfajta váltásra, de a társadalom nem jutott el a
dolgok olyan mélységû átgondolásához, hogy felfogja
a különbséget. Az idõk változtak, a posztmodern építé-
szetnek bealkonyult, most itt van a második posztmo-
dern építészet, amelyet úgy hívnak, hogy dekonstruk-
tivizmus vagy újbauhaus vagy újminimalizmus, amely
közülük talán a legprogresszívebb gondolatokat hozta.
Ezek az elõbbi irányzatok a maguk szövevényes le-
ágazásaival mégis az új posztmodernizmushoz tartoz-
nak. Az organikus gondolkodás ezektõl független és
ugyanolyan aktuális, mint a 80-as években volt, és
ugyanúgy õrzi a pozícióit, mint a gondolkodás bázisa.
Ma is a tiszta gondolkodásnak, az új értékek megterem-
tésének bázisa lehet, mint akkor volt. Csak most más
a divat. Akkor a divat is mellénk állt, emiatt jóval köny-
nyebb dolgunk volt. Most nehezebb dolgunk van. Nyil-
ván mi is alakulunk, mi is átveszünk dolgokat, mi is

Dévényi Sándor

Pécs, családi ház



12

próbáljuk a dekonstruktivizmus vagy a minimalizmus
eredményeit beépíteni a munkáinkba. De a szerves
gondolkodás idõszerûsége semmit sem változott, az
olyan mély filozófia, amelyre mindig lehet építeni, és
amelybõl tovább lehet fejlõdni.

Kit tartasz organikus építésznek határainkon kívül?
Ezt könnyen el lehetne intézni azzal, hogy a jó építé-
szek eleve organikusak is, mert végiggondolják az épí-
tés folyamatát és a társadalom problémáit is, a kettõt
egyesítik, ez már gyakorlatilag organikus gondolkodás.
Nem kell nagy dolgokra gondolni, egyszerûen az a
lényege, hogy a társadalom igényeit az építészet saját-
szerûségével kell egyeztetni. Ezzel kell jó építészetet

mûvelni. Organikus építésznek tartom Steven Hollt is,
akinek a mûveiben bizonyos dekonstruktivista elemek
talán erõteljesebben jelentkeznek, de még egy olyan
sztárépítészt is, mint Frank O’Gehry organikusnak
tudok tekinteni bizonyos vonatkozásban. Õ a formák
szerves egymásra épülését nagyon magas színvo-
nalon képes megoldani.

Azt olvastam a könyvedben, hogy elég késõn
született meg az elsõ épületed. Elõtte sok zoomorf
épületet rajzoltál. Ezek közül nem valósult meg egy
sem?
Nem.

Sajnálod ezt?
Persze, az ember a megvalósult mûveinek a hibáiból
tud a legtöbbet tanulni. Ezeket meg csak akkor látja,
ha megépültek. Nyilván a saját gondolatait is felül tudja
bírálni, a terveibõl is tud hasznos következtetéseket
levonni, de azért a megvalósult épület az izgalmas.

Ezek konkrét megrendelésekre született tervek voltak?
Általában igen. Akkoriban mindent kétszer terveztem
meg, egyszer, ahogy szerettem volna, egyszer pedig
úgy, ahogy meg is épülhetne. Aztán ezekbõl egyszer
csak megépült valami. Azt hiszem, a lakodalmas ház
volt az elsõ.

Mi volt akkoriban az ars poeticád, és mi most?
Szerintem nem változott azóta. Akkor is arra töreked-
tem, hogy a környezethez való illeszkedés révén a
környezet elemeibõl merítve új értéket hozzak létre.
Ez izgatott, illetve az, hogy ezeknek a nagyon szigorú
törvényeknek a betartásával hogyan lehet szuverén
alkotást létrehozni. Az épületeim zöme nagyon karak-
teres környezetben épült, ezeket szeretem a legjobban,
ezek is a legismertebbek.

Az értékes épített környezetbõl az ember inspirá-
ciókat nyer, s ahhoz érdemes, sõt szerintem kötelezõ
alkalmazkodni. Számomra fontos, hogy az adott kör-
nyezet milyen gondolatokat ébreszt bennem, melyek
azok a történelmi és emberi vonatkozások, amelyeket
ki tudok szûrni, föl tudok használni a régi környezetbõl
egy új elem beillesztésénél. Az „átfogalmazás” az orga-
nikus gondolkodásnak olyan prioritása, mely eddig min-
den nehéz helyzetembõl kisegített, mert mindig adott
elegendõ energiát ahhoz, hogy megtaláljam a megol-
dást. A város élõ szövet, amely fejlõdik, él, mozog,
története és élettana van. Csak az nyúlhat bele ebbe
a szervezetbe, aki annak élettani vonatkozásaival töké-
letesen tisztában van. Mintha operáló orvos volna.
Maga az épület ebbõl fakadóan szintén élõlény, mozog
és lélegzik.

Az építészet még ma is képes az egység kifejezé-
sére, itt a részekbõl igenis következik a teljesség, és
az egészbõl a részek. Nem vagyok hajlandó részt ven-
ni a világ elemekre való szétbontásában, sõt kifejezet-
ten harcolok ellene. Amikor megérzem a ház lelkét, az
egy egységes kép. Nincsenek benne részletek, hanem
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komplex egységben jelenik meg, amelybõl a részek a
rajzpapíron bonthatók ki, s logikusan következnek az
egészbõl. Engem mindig a nagy összefüggések érde-
keltek, a fõ formák, az alapsugallatok. Nagyon fontos
a részletek finom megmunkálása, de sosem váltam a
detail mániákusává.

A színeknek óriási jelentõségük van az építészet-
ben, az enyémben meg különösen. A szín a formát
alátámasztó, az épületet magyarázó, értelmezõ elem.
Azt gondolom, nemcsak természeti környezetben, de
városi épületeken is lehet használni erõsebb színeket.

Nem biztos, hogy mindig tudok újat csinálni, de
sohasem az érdekelt, amit egyszer már megcsináltam.
Minden munkát megpróbálok nulláról indítani. Ezért
feltételezem, hogy nem fogok saját stílust kialakítani.
Nem törekszem erre. Elismerem, szükségszerûen van-
nak ismétlõdõ jegyek a munkáimban, hiszen fizikai
képtelenség, hogy az ember mindig egészen mást
találjon ki, mert az agya, amivel dolgozik, ugyanaz.
Vallom, hogy az építészet csakis egyetlen helyen,
egyetlenegyszer felhasználható mûvészet, nem repro-
duktív jellegû. Ezért az építészetnek mindig az a meg-
határozó eleme, ahová az épület kerül. Ez a kulcsszó
az én építészeti viselkedésemben. Nem magamban
építek fel egy építészeti világot és azt adaptálom min-
denhová, hanem megismerem a környezetet, és ahhoz
igazítom a saját építészeti gondolataimat. Ez a két
alapelv határozza meg az építészetemet. A harmadik
alkotóelem a funkció, amely mindig konkrét.

Hogyan értelmezed a hagyományt az építészetben?
A hagyomány nagyon fontos, olyan erõ, amely a nem-
zetet összetartja. A hagyomány tisztelete sohasem
retrográd, mindig elõremutató. Amikor retrográddá válik,
akkor nem hagyománytisztelet, hanem a hatalom esz-
köze, ezeket élesen meg kell tudni különböztetni, mert
szeretik össze-vissza kevergetni. Azt mondják, a ha-
gyománytisztelet konzervatív felfogás, de ez nem így
van. Bár a konzervativizmus szerintem maga is pozitív
fogalom, az általános gondolkodásban pejoratív. A ha-
gyomány azért fontos, mert a világban való tájékozó-
dás az emberi kapcsolatok bonyolultsága miatt nagyon
nehézkes. Ezért nem mindig tudunk a napi élet zûrza-
varában világosan tájákozódni és ennek megfelelõ dön-
téseket hozni. Amikor zavarba kerülünk vagy bizonyta-
lanság vesz körül minket, akkor a hagyományra nyu-
godtan rábízhatjuk magunkat, de ennél természetesen
többrõl van szó. A döntéseinknél leginkább a szilárd
erkölcs (a keresztény erkölcs) ad támaszt, pontos út-
mutatót a cselekedeteinkhez. Ezt a hagyomány moti-
válja, alakítja az adott helyzetnek megfelelõen.

Még egy fontos dolog a hagyománnyal kapcsolat-
ban: miránk Európának magyarként van szüksége. A
magyarságon egy közép-európai, kárpát-medencei
gondolkodást értek. Ha ezt meg tudjuk õrizni, korsze-
rûsíteni és az európai gondolkodásba illeszteni, akkor
mondhatjuk, hogy visszataláltunk Európába. Hogy mi
hogyan alkalmazkodunk az éppen uralkodó európai
trendekhez, ez a kutyát nem érdekli. Ettõl a mi életünk

se lesz jobb. Csak akkor, ha a saját gondolatainkkal
tudjuk Európa közös gondolkodását színesíteni.

Szerinted merre vezet a szerves építészet útja?
Arról már beszéltem, hogy most nem igazán divatos.
Ez azt jelenti, hogy a divatot más trendek képviselik,
és az uralkodó építész személyiségek a nemzetközi
trendek mentén gondolkoznak, illetve ítélnek, és a szél-
sõségesekben feltámadt az organikus építészettel
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szembeni ellenszenv. A támadások is felerõsödtek.
Úgy gondolom, hogy a divattrendek elõtt nem kell fejet
hajtani, csinálni kell a saját dolgunkat, tökéletesíteni
kell a tudásunkat, az építészeti értékekbe vetett hitün-
ket töretlenül az organikus építészet fejlesztésére kell
fordítanunk. A világ ökológiai helyzetét ismerve fel
tudjuk mérni a problémákat, a túlnépesedést, a globális
felmelegedést, a nyersanyagbázis csökkenését.
Tudjuk, hogy az olajkészletek csökkenése 10 éven
belül újabb, akár nemzetközivé szélesedõ konfliktusok-
hoz vezet. A világ tényleges megértése az organikus
gondolkodás irányába vezetheti az emberiséget.

Mit tartasz a mai építészképzésrõl a Mûegyetemen,
vagy itt Pécsett?
Pletyka szinten jutott el hozzám a hír, hogy hosszas
bizonytalankodás után mégis elfogadta a Mûegyetem,
hogy a Kós Károly Egyesülés 4 féléves „organikus
építészetképzést” tartson fakultatív tantárgyként. Hogy
mi a pontos tematika, még nem tudom. Ebben én is
szívesen részt vennék a magam tehetsége és lehetõ-
ségei szerint, mert az az igazság, hogy a jövõ az ifjú-
ságban van. Idézve Sándor Györgyöt „a jövõ a tiétek,
bár úgy volt, hogy a miénk lesz.” Ezen már túl vagyok,
de töretlen optimizmussal próbálom a fiatalabb korosz-
tályokban meglátni elmulasztott lehetõségeimet; ezért
tanítani kell õket. Ami a Mûegyetemen folyik, az min-
dennek nevezhetõ, csak arányos és egészséges taní-
tásnak nem. Öt építészeti fõiskola, illetve egyetem
van az országban, a gyõri egy az egyben a Mûegyetem
kihelyezett tagozata. Rajtuk kívül van még Miskolc,
Sopron, az Iparmûvészeti Egyetem és Pécs. Pécs és
a Mûegyetem kivételével a többi nagyon alacsony lét-
számú: 10-15 fõs évfolyamok vannak. Tömeges kép-
zés tehát csak a Mûegyetemen és Pécsett van. Pécs
az érdekesebb probléma. Nekem semmilyen konkrét
kapcsolatom nincs velük, Bachman Zoltánék egyedül

irányítják a dolgokat. Nagyon kemény dekonstruktív
szemlélet uralkodik az iskolában. Most végzett az elsõ
évfolyam, ahol diplomabizottsági elnökként fel tudtam
mérni az eredményeket. Ebben a gondolkodásmódban
születtek nagyon jó eredmények, nagyon jó diploma-
munkák. Gondolom, tovább is fog fejlõdni, és egyszer
talán meghallgatják az én véleményemet is.

Szerinted jó, hogy egy szemlélettel folyik az oktatás?
Az universitas az univerzum szóból fakad és egyete-
mességet jelent. Tehát nem jó egyetlen olyan egyetem
sem, amely csak egy irányban nyitott. Az oktatásnak
az a lényege, hogy mindent (minél több hasznosíthatót)
meg kell tanítani. Igyekezni kellene jóval sokszínûbben
képezni a diákokat.

Milyen volt a kapcsolatod a Pécs Csoporttal?
Ez hosszú történet, amely egészen másfajta lehetõsé-
gek közepette kezdõdött. Akkor még a diktatúra mûkö-
dött. Egyes csoportok bizonyos politikai támogatott-
sággal sokkal nagyobb eredményeket tudtak elérni,
mint ma. Ezt jó értelemben mondom. Akkoriban nagy,
együttmûködõ tervezõi kollektívák voltak, ma atomi-
zálódott a társadalom. Elõfordulhat, hogy hiába van öt
tehetséges ember, soha nem is találkoznak egymás-
sal. Ha a tehetségekbõl álló csoport tevékenységét
biztosította az irodai háttér, akkor ebbõl csodákat lehe-
tett kihozni. Csete György vezetésével egy szilárd szel-
lemi közösség született, és ehhez politikai támogatást
nyújtott a Baranyaterv akkori vezetõsége. A csoport
tagjai, Jankovics, Kistelegdi, Nyári, Oltai, Blazsek,
Deák, Dulánszky teljes lelkesedéssel és a maguk sajá-
tos képességei, tudása szerint járultak hozzá a szel-
lemi bázis kialakításához. Eördögh István, az irodave-
zetõ és a többi vállalatvezetõ pedig bizonyos „szélár-
nyékot” biztosítottak a tevékenységükhöz. Aztán ami-
kor kinõtték ezt a „szélárnyékot” és nagyon közismertté
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váltak, közzé tették a munkáikat, akkor kezdõdtek a
bajok. Akkor jött a „tulipán vita”, és úgy döntött a megyei
pártbizottság, hogy föl kell számolni a csoportot.

Én 1975-ben jöttem haza Pécsre, Csete akkoriban
ment el innen, 1976-ban. Jankovics szintén. Amikor
én a Baranyatervhez mentem, õk akkor mentek át a
Pécsi Tervezõ Vállalathoz. Csete Györgyék Pécsett
újraértelmezték az építész szerepét és ezt el is tudták
fogadtatni. Olyan igényes építészeti gondolkodást
teremtettek meg Pécsett, ami nem múlhatott el nyom-
talanul. A Pécs Csoport szellemisége meghatározó
módon hatott többek mellett az én gondolkodásomra
is. Ez az egyik láncszem, amely a múlttal összeköti a
jelent.

Pécsnek van építészeti múltja, határozott építé-
szeti karaktere. Adódik ez a város mediterrán jellegébõl,
különleges státuszából az országon és a Kárpát-me-
dencén belül, hiszen Pécs dél és észak találkozási
pontján fekszik. Fölbukkannak itt nagy építészegyéni-
ségek is, annak ellenére, hogy a város nem mindig
volt olyan anyagi helyzetben, hogy ezek ki is tudjanak
futni. A korai középkorban a székesegyház építése
magas mûvészi színvonalú alkotómûhelyt teremtett a
városban, mely annak egész életére kihatással volt. A
török idõkben Mimar Szinan – „Szinan az építész” –
dolgozott a városban. A XIX. században megjelentek
az újkori építészegyéniségek, a Piacsek család tagjai,
vagy a székesegyházat helyreállító Pollack Mihály,
aztán az 1882-ben kezdõdõ második rekonstrukció
mesterei, a lassan meginduló polgári fejlõdéshez kap-
csolódóan Pilch Andor, „Pécs Gaudíja” – nem csak
azért, mert ugyanakkor született és halt meg, hanem
mert a városnak ugyanazt jelentette, mint Gaudí Barce-
lonának. Azután a XX. század elsõ fele is sok tehetsé-
ges építészt adott a városnak: Molnár Farkast, Breuer
Marcellt, Forbáth Alfrédot. Végül a Pécs Csoport elõtt
is van egy idõszak, a hatvanas évek: ezt a korszakot

Jurcsik Károly, Tillai Ernõ, Erdélyi Zoltán, Köves Emil
neve fémjelezte. Mindez a folytonosságot bizonyítja,
azt hogy ebben a városban van építészeti kultúra.

Hogyan keletkeztek az „underground” munkáid?
A pincékre gondolsz? Érdekes, hogy kezdetben a
mélyépítési munkáktól eltekintve önálló állami megbí-
zásokat nem kaptam. A mélyépítés is úgy kezdõdött,
hogy 1974-ben indult egy kormányprogram, ehhez
kapcsolódtam mint ifjú és érdeklõdõ építész. A kor-
mányprogramnak az volt a lényege, hogy Pécset ka-
tasztrófasújtotta területnek nyilvánították a beomló régi,
néhol még a római korból származó pincerendszere
miatt. Harminc kilométer összhosszúságú pinceváros
volt a föld alatt. Ennek az állandó veszélynek az elhárí-
tására kapott a város pénzt, a munkát a városi tanács
koordinálta. Volt olyan év, hogy 150 millió forintot kellett
beépíteni. Ennyi pénz elköltéséhez már kellett egy épí-
tész is, aki észrevesz olyan összefüggéseket, amelye-
ket pusztán mûszaki szemmel nem látnak meg.

Nagyon érdekes volt az akkori városi építési osztály
mûködése, igaz, a világ is annyira más volt, mint ma,
hogy nehéz megérteni. Itt Pécsett nem volt olyan erõs
a politikai nyomás, mint más nagyvárosokban. Kialakult
az a mûszaki vezetõ értelmiségi réteg, amely a politiku-
sok mögött tudott mûködni. A 80-as évek elején indult
be Pécs belvárosának rehabilitációja, komoly tudomá-
nyos alapokon. Fortwingler László és Kistelegdi István
vezetésével 1980-ban létrejött a PTV-n belül a Belvárosi
Rehabilitációs Iroda, ahová a Baranyatervben töltött öt
év után kerültem. Boldog idõszak volt, fix fizetést kap-
tunk. Úgy dolgoztam, hogy a belvárosban sétáltam, ha
megláttam egy építkezést, odamentem és tanácsokkal
láttam el õket például a homlokzati színezést, tagozatok,
díszek kialakítását illetõen. A jó tanácsot és a jóindulatú
kezdeményezést mindig szívesen vették.

Pécs Ifjósági Iroda, paksi paneles lakóházak, 1974

Pécs, Munkácsy utcai lakóház
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A város kommunista vezetése, élén egy öreg ta-
nácselnökkel, nem igazán törõdött a városrehabilitációs
kérdésekkel. A vezetõség mögött viszonylagos önál-
lósággal mûködött ez a fiatal mûszaki gárda. Õk alkotni
akartak, és Pécs történeti belvárosában történetesen
alkothattak is. Megpróbálták a belváros rehabilitációját
szép lassan, az akkor már Európában közkeletûvé vált
módon elindítani, és a próbálkozás szintjéig már nálunk
is eljutott elképzelések alapján a belvárost rendbe
tenni.

A hatalom szélárnyékában szabadabban mûködhet-
tek bizonyos törekvések. Ezért csinálhattam például
én a pincéket. A föld alá a fene sem jött le, hogy meg-
nézze, mit mûvelek a sötétben, mit tudok magyarázni
azoknak a becsületes pécsi bányászembereknek.
Megtanítottam nekik a kupolaboltozást meg egy sor
hasonló dolgot. Ezekkel a bányászokkal mindennap
együtt voltam lent és az õ segítségükkel fantasztikus
dolgokat tudtam a föld alatt létrehozni. Egy egész kis
világot építhettünk, ahová senki nem lépett be. Se az
igazgató, se a párttitkár. Ekkor igazán „underground”
építész voltam.

Amikor mi a hetvenes-nyolcvanas években Csete
György és Makovecz Imre tanain nevelõdve próbáltuk
megfogalmazni azokat az építészeti gondolatokat,
melyek leválthatják a régit, elsõdlegesen nem politikai
szándékaink voltak, hanem a hivatalos építészet
nyilvánvaló zsákutcájából akartuk megtalálni a kiutat.
Ilyen értelemben valóban politikai tett is volt, amit
csináltunk, és hogy nemcsak mi éreztük így, hanem a
hatalom is annak látta, mi sem bizonyítja jobban, hogy
ahol lehetett, akadályozta a munkánkat.

Az Aradi Vértanúk útja is
ebben az idõszakban keletkezett?
A belvárosi rehabilitáció keretében készült az új rende-
zési terv, ebben már benne volt, hogy a belvárosból
az autós átmenõ forgalmat kizárjuk. Belevettük azt a
felismerést, hogy a középkori városfalat körbevevõ
vizesárok helyén tehermentesítõ körgyûrût lehet létre-
hozni. Ehhez a XIX. században beépített vizesárkot
meg kellett tisztítani az épületektõl. A keleti és déli
oldalon ezt teljes egészében technikai okokból nem
lehetett megoldani. Abban, hogy a mai állapotot elértük,
Sarkadi Györgynek volt nagy szerepe. A középkori álla-
potot teljes egészében visszaállítani, purista megköze-
lítés lett volna. De éppen ezen a szakaszon az épület-
állomány értéktelen volt. A diktatúra idején szerencsére
a szanálást könnyen meg lehetett valósítani.

Ezután jöttek az elsõ társasházépítések?
Ebben az idõszakban – városszépítõ tevékenységem-
bõl fakadóan – jöttek az elsõ megbízások a föllazuló

diktatúra új építési feltételei között. Az elsõ volt a lako-
dalmas ház, hasonló volt a villámsújtotta ház, amelyek
az organikus gondolkodás jegyében születtek a város
testét alkotó szövetként. A tervezés Pécsett mindig a
levéltárban kezdõdik. A város története, a néhai Budai-
kapu, az elõkerült régi fotók mellett a SITE csoport
munkái is hatással voltak rám. Így keletkezett a hasa-
dék, amely a régit és az újat elválasztja. Így él tovább
a történeti tudás – hogy visszatérjek a hagyomány
szerepére –, így él tovább a kollektív tudat egy ízig-
vérig modern alkotásban, amely mégis minden elemé-
ben követi a kétezer éves pécsi építészeti hagyo-
mányt.

Mi a véleményed a Vándoriskoláról?
Az egyik legértelmesebb intézmény, amely a tudás
átadására hivatott. Önkéntes dolog; aki úgy gondolja,
hogy ebbõl a gondolkodásból valamit el akar sajátítani,
az itt megteheti. Az értelem, az érzelem és a hit egy-
mást erõsítõ, a harmonikus földi létet elõsegítõ fogal-
mak, ezek itt együtt hatnak. Ebbõl talán valamit magu-
kévá tesznek a hallgatók és akkor már nincs hiába.

Ez az iskola sohasem vonzott tömegeket, a tudo-
mány mesterrõl tanítványra száll; ez a tudás, erkölcs
és hit személyes átadásáról szól.

(Scherer Petra és Salamin Pál interjúja)

Budapest, Szent Gellért tér, ivókút


