DÉVÉNYI SÁNDOR TERVEI
PÉCS,JÁNOS UTCAI LAKÓHÁZAK

A terület gyorsan felértékelõdik, ezt mutatja, hogy a századforduló fellendülõ idõszakában már emeletes házak épülnek a
még be nem épített déli oldali telkekre: János u. 6. (F+1, 1905ben); János u. 12. (F+1, 1912-ben). Így a János utca az 1910-es
években megtelt, ezután új ház csak régi helyére kerülhetett.
Ez a házcserélõ folyamat az 1940-es években lendült meg:
János u. 3. (F+3, 1940-ben), János u. 1. (F+3, 1943-ban), János u.
7. (F+2, 1912 után – adathiány).
Hosszú szünet után, a mai építési kedv eddig épületfelújításban (János u. 6.) és tetõtérbeépítésben (János u. 3.) merült
ki, s a jelen tervezési feladat a második az utcában, mely a
meglévõ épület egészét kérdõjelezi meg. Ezt a kérdõjelet elsõsorban a telek beépíthetõségének gazdaságossága okozza:
egyetlen lakás van rajta, csak északi ablakokkal.
A meglévõ beépítési mód közel 300 éves idõszakot idéz
fel Pécs történetébõl, s a 40-es évek bontó-építõ szemlélete
fenntartások nélkül már nem alkalmazható. Mindezek alapján a
jelenlegi épületet sem megtartani, sem elbontani nem lehet
teljes egészében. Viszont a homlokzati fal mögött mindkét ház
esetében már új ház épül A+F+2 magassággal. A János utca 10.

János utca 10. 4 lakásos társasház, terv: 1999, módosított terv:
2001, illetve János utca 8. hétlakásos társasház, terv: 2003
Építész vezetõ tervezõ: Dévényi Sándor; építész tervezõ
munkatárs: Halas Iván; statikus tervezõ: Maros József; épületgépész vezetõ tervezõ: Skrobák László; villamos tervezõ: Lénárt
Gábor, illetve Gulyás János. Építtetõ: KÕHÁZ RT
A telek és a rajta álló földszintes lakóház Pécs mûemlékileg
védett belvárosának a Fõutcával párhuzamos, attól északra
fekvõ mellékutcájában található. A János utca mellékutca a
történelmi és a mai köztudatban is. Ezt igazolja Madas József
adatgyûjteménye, melyben a János utca déli telkei és házai, a
páros oldal mind a Fõ utca (Kossuth Lajos vagy Király utca)
északi oldali telkeinél vannak nyilvántartva, hiszen önálló telekké válásuk csak a XIX. század legvégére datálható. Ezt igazolja
az építési kedv is, hiszen a Király utcában már az 1695-ös adatok
szerint is emeletes házak álltak, míg a János utcában a XIX.
század végén is csak földszintes házakat építettek (János u. 5.
1872-ben, János u. 8. 1883-ban).
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esetében íves homlokzati síkvezetéssel, áttört oszlopos
üveghomlokzattal, kihajlású fémlemezfedéssel. Ez a rátett
homlokzat – a számítógépes perspektívák szerint, s az utca
keskenysége folytán – optikailag sokkal kevésbé nehezedik rá
a meglévõ épülettömegre: elsõsorban a hullámos homlokzat
és a cseréptetõ síkjának íves összemetszõdése és a nagykiállású,
íves vonalvezetésû párkányok dominálnak, s ez utóbbiak az
utcavonalnál jóval hátrább helyezkednek el.
Az épület János utcai homlokzatával és belsõ udvarával is
közterülethez kapcsolódik, ez utóbbi a Líceum udvaron és a
Király utcai házak kapualjain keresztül, mindkét oldalról gyalogosan és gépkocsival is elérhetõ. A fõ megközelítés a János utca
felol, szétválasztott gépkocsi és gyalogos bejárattal történik, a
belso udvaron 3 db gépkocsi helyezhetõ el, onnan az épületbe
csak gyalogosan lehet bejönni.
A János utca 10. számú háznál építés közbeni módosításra
került sor, ugyanis a meglévõ lakóépület részleges elbontása
közben, a kivitelezés során kiderült, hogy a feltárt vegyes falazatú
fõfal olyan rossz állapotban van, hogy annak megtartása csak
irreális költségekkel történhet. Így a fõfal vakolatarchitektúráját
felmértük és az új homlokzatot az eredeti építési engedélyen
megtalálható architektúra szerint építettük fel.
A szomszéd telken korábban sikeresen végrehajtott épületrehabilitáció után kaptunk lehetõséget hasonló bõvítésre a János
utca 8. számú telkén. Számos vázlattervet készítettünk, melyek
közül – több mûemlékes egyeztetés eredményeképpen – a
szomszédhoz hasonló filozófiájú ház körvonalazódott. Megtartjuk a régi épület utcaképet formáló értékeit: a homlokzatot

vakolatarchitektúrájával, az elõreugró párkányt fekvõereszével
és a cseréptetõt jellegzetes hajlásszögével (amennyit lehet). A
homlokzat mögötti új ház A+F+3 magasságú. Az épület a szomszéd ház párja, de attól lényegesen különbözik – a lágyvonalú,
kitárulkozó, áttört homlokzatú, nõies János utca 10. mellé egy
szigorúbb, szögletesebb, színezésben egységesebb (tégla-cserép), jobban az égbe törõ épület kerül, melynél a keskeny utcában a függõleges vonalak és a tetõvel való cikkcakkos összemetszõdés fog dominálni, szemben a szomszéd ház íves párkányvonalával.
Az udvari tömegeknél a nyugati szárnyat a János utca 6.
udvari szárnya folytatásaként, annak kiegészítéseként terveztük
meg, mintha egy épület lenne. A keleti szárnyat a lehetõ legegyszerûbbre vettük: itt csak a nyílászárók egymáshoz való
helyzetével játszottunk, a köztük lévõ homlokzati felületek
színezését és anyaghasználatát váltogatva.
Az épület gyalogos és személygépkocsi forgalma
közös kapualjon keresztül történik, szétválasztásukat a garázsajtó hátrahúzásával oldottuk
meg. Ebbõl a fedett elõtérbõl
nyílik a közös
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lépcsõház, az elõteret mozgásérzékelõs lámpákkal védjük
sötétedés után. A lakások a lépcsõházból – annak pihenõirõl –
félszinteltólással nyílnak. A tetõtéri terasz közös használatú,
közvetlen lépcsõházi kapcsolattal. A tetõterasz használatához
szükséges bútorok a keleti – udvari szárny padlásterén
tárolhatók. A földszinti terasz a legnagyobb alapterületû lakáshoz
kapcsolódik. A parányi kert a garázson keresztül közelíthetõ
meg, s így végezhetõ a szükséges kertészeti munka.

Építész vezetõ tervezõ: Dévényi Sándor; építész társtervezõ:
Halas Iván, Rofrits Nándor, Pap László; tartószerkezeti tervezõ:
Szován Géza; víz-csatorna, tûzivízhálózat: Skrobák László; külsõ
vízellátás, vízkezelés, fürdõtechnológiai tervezõ: Méhes Zsolt;
vízgépészeti tervezõ: Eördög Zsolt; villamos tervezõ: Gulyás
János; levegõtisztaság, zajvédelem: Bunyevácz József;
egészségügyi technológia: Kanosik Ilona
A fürdõ a jelenlegi strand, a Vízmû területe és néhány magán
telekrész egyesítésével létrejött (kb. 2,5 hektáros) telken épül.
A fõbejárat helyét meghagytuk a jelenlegi közelében, a terület
délkeleti sarkán. Ez a hely biztosítja a fürdõ legközvetlenebb
kapcsolatát a belvárossal a Bajcsy-Zsilinszky utca felé. Erre a
helyre koncentráltuk mindkét ütem épületeit és itt vannak a
kutak is, így a lehetõ legnagyobb összefüggõ terület marad a
fürdõ-park számára.
Az elsõ ütemben épült az úszócsarnok 25 m-es, hatpályás
sportmedencével, lelátóval, tanmedencével, a szükséges öltözõkkel és kiszolgáló helységekkel, gépészettel, valamint a fõbejárat. Ezek építése közben a meglévõ medencék zavartalanul
mûködhettek. Elkészült továbbá a termálfürdõ és a gyógyászati
kezelõhelyek. A második ütemben épültek meg a nyári öltözõk
és vizescsoportok, a kétfelé mûködõ étterem, amely télen is
mûködhet, a nyitott fürdõ, az 50 m-es sportmedencével, termálés gyerekmedencével, térszín alatti, mindhármat kiszolgáló
vízgépészeti helységgel, a fa kabinsor, a fürdõpark és a fõbejárat
elõtti tér közlekedési rendszere.
A fõbejárat karakterét egy negyedtórusz harmadívére szerkesztett tetõzet adja, mely a három funkciót (téli bejárat, nyári
bejárat, nyári öltözõ) és a két ütemet fogja egységbe. A tetõzet
látszó ragasztott fatartó szerkezetû, és a fronton elhelyezkedõ
helységek jellegét is meghatározza.
A „téli” szárny, az elsõ ütem részletes leírása: Elõcsarnok a
hozzá kapcsolódó funkciókkal: pénztár, ruhatár, közönség-fõleg
nézõközönség wc, iroda, edzõ helyisége, folyosón át a gyermekek csoportos öltözõi, a tanmedence felé nyílóan. Innen a szauna
is megközelíthetõ. A folyosóról nyíló váltókabinok, öltözõszekrények, medencetér felé nyíló vizesblokkok. Szerkezete
pillérvázas, vb. paneles, felülvilágítókkal. Uszodacsarnok hosszirányú ragasztott fa háromcsuklós tartó lefedés, fa belsõ borítás.
A lelátó alatt kiszolgáló helyiségek (pl. úszómester, orvos, szertár,
bírók, edzõk). A lelátó 110 ülõhelyes, az elõcsarnokba vezetõ
folyosóról megközelíthetõen. A déli homlokzat elõtti udvartól a
karbantartáshoz megközelíthetõ az alagsori gépészet. Az alagsorban, a közlekedõ folyosónál nyíló üzemi lépcsõvel megközelíthetõen, a személyzeti öltözõk – fürdõk, raktárak, fûtési
épület szellõzési és a vízgépészet helyiségei vannak.
Gyógyászati szárny: az orvosi rendelõn kívül kilenc kezelõhelyet (két hidroterápiás, kádas, 3 elektroterápiás, három maszszázs ágyas és egy végtag fürdõt) tartalmaz váróval, személyzeti
pihenõvel és raktárakkal. Szerkezete: tégla falazat, monolit
vasbeton födémlemez.
Termálfürdõ: három medencével, különbözõ hõfokú (42;
38; 34 C°) vízzel. Szerkezete ragasztott fa íves tartók, faborítás.
Átjárási lehetõség a gyógyászat és az úszócsarnok felé, kijárattal
a szabadtéri medencékhez a kültéri szezon meghosszabbítása
érdekében.
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A „Nyári” szárny, a második ütem részletes leírása: öltözõk,
étterem. Utca felé mûködõ nyári pénztár, fémrács kapu, ki- és
beléptetõ rendszer. Innen a fürdõ látogatója vagy a fürdõparkba
a kabinokhoz, vagy a váltókabinos öltözõ (580 egyidejû férõhely) felé mehet, wc és zuhanyzó csoportok a szabadból nyílnak.
Kiszolgáló helységek (kertiszerszám, bútor raktár).
Étkezés: a konyha a tálalón át a strand területére, csak ponyvával fedett teraszra és az utcára nyíló étterem felé is mûködik.
Az étterem önálló bejárattal, ruhatárral, wc-vel, különteremmel

az utca felé terasszal rendelkezik. Az étterem réteges ragasztott
fa kupola, a többi helység téglafalazatú, monolit vb. lemez
födémû. Kültéri medencék, kabinok, második-harmadik ütem:
50×21×2 m sportmedence, melegvizes ülõmedence 300 m²,
1,10 m mélységû élményelemekkel: pezsgõfürdõ – öböllel –
víz és levegõ befúvókkal, 2 db nyakzuhannyal, vonalmenti
légbefúvókkal, derék és talpmasszázzsal, medencevilágítással.
Gyermekmedence 100 m² 0,25 – 0,60 m vízmélységgel, mûanyag játékok: csúszda, vízköpõ labda, vízágyú.
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