
PÁZMÁNEUM
BESZÉLGETÉSEK A KATOLIKUS EGYETEMRŐL

M akovecz Imre legutóbb készített tervei közül jelentőségé
ben kiem elkedik a Pázmány P éter Katolikus Egyetem p ilis
csabai campusa számára készített templom és nagyelőadó
termi épület.

Bem utatjuk m indkét tervet, s velük együtt a piliscsabai 
együttes további terveit és megépült épületeit is. Az előzmé
nyekről az Országépítő 93/1-2 száma hosszabb beszélgetést 
közölt; a beszélgetőpartnerek Schneider János úr, a Katoli
kus Egyetemi Alapítvány egyik szervezője, az első épületek 
tervezői közül p ed ig  Siklósi Jó zse f és Zsigmond László vol
tak. A Katolikus Egyetem  je len leg i helyzetéről az Egyetem  
Bölcsészettudományi karának dékánjával, dr. Maróth M ik
lóssal, az ókortudományok professzorával, és Csíky Gábor
ral, az Egyetem  beruházási főm érnökével beszélgettünk.

M aróth professzor úr ebéd helyett, az utolsó vizsgana
pon rá várakozó diákokat türelemre kérve, az új félév költ
ségvetésének m egbeszélését lerövidítve szakított időt az 
interjúra, am elyet hosszú telefonbeszélgetés szakított meg, 
m ielőtt m ég elkezdődhetett volna. Minthogy ebben a be
szélgetésben éppen a legégetőbb kérdésről esett szó, pro
fesszor ú r hozzájárulásával felidézem néhány részletét, hi
szen a további kérdéseknek amúgy is ez szabott irányt.

Február 7-én a sajtóban, a rádióban és a televízióban 
megjelent az öröm teli hír, hogy a Művelődési és Közoktatá
si M inisztériumban az egyházak képviselőivel folytatott tár
gyalásokon m egállapodás született arról, hogy megpróbál
já k  felszámolni az egyházi felsőoktatási intézmények hátrá
nyos megkülönböztetését. A hír tálalásával ellentétben ma
ga a hír sem állítja, hogy a megkülönböztetés megszűnik. 
Dékán úr a tárgyalás egyik résztvevőjeként csak azt nyug
tázhatta, hogy a megszüntetést célzó kormány előterjesztés 
előkészítéséről állapodtak meg a tárgyaló felek. A diszkri
mináció abban áll, hogy az általános képzést nyújtó egyházi 
egyetemek az 1990-es egyházi törvény rendelkezéseivel 
szemben, és az egyházak vezetőinek tett miniszterelnöki 
ígéret ellenére az állami intézményeknek nyújtott támoga
tásnak csupán egynegyedét kapják. A diákonként 360.000 
forintos évi támogatás -  ismerve az állami egyetemek pana
szait és helyzetüket -  nem biztosítja a fenntartás, karbantar
tás és működtetés feltételeit. A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem évek óta 
ennek negyedrészével gazdálkodik, és mostanra mindkét in
tézmény tűrhetetlen helyzetbe jutott.

Maróth M iklós: Szeretném hangsúlyozni, hogy a kato
likus egyetem ügye mindig nemzetközi ügy. Egy-egy orszá
gon belül lehet negligálni a törvényeket egy darabig, de 
előbb-utóbb nem zetközi botrány pattan ki belőle. Nem vé
letlenül kellett m ennie az előző kultuszminiszternek -  nem 
azt mondom, hogy csak miattunk, de mi is egy szög voltunk 
a koporsójában. Ezért van az, hogy az új gárda valószínűleg 
figyelembe veszi a m agyar kultúra összeségének az igényeit

és a törvényességet. Megvan a remény arra, hogy a helyze
tünk normalizálódik. Hozzátehetem, hogy egyetemünk tevé
kenységét igen magas szintről követik figyelemmel. Kohl 
kancellár személyesen érdeklődik az egyetem  iránt, Hóm  
Gyula nemsokára találkozik a Vatikánban a pápával, vala
mint különböző tisztségviselőkkel; ott is megkérdezik, hogy 
betartja-e a püspököknek tett tavalyi ígéreteit. Egyszerűen 
nem lehetséges azt csinálni, am i itt folyik. Jelen pillanatban 
alacsonyszintű tisztségviselők gáncsolnak el olyan ügyeket, 
amelyeket magasabb szinten m ásként döntöttek el. E n  opti
mista vagyok, csak attól tartok, hogy amikor valamilyen 
megoldást találunk, a részletekben nagyon sok borsot fog
nak még tömi az orrunk alá. Példának okáért most, amikor 
úgy látszik, hogy meg kell adniuk a teljes támogatást, azt 
kezdik firtatni, hogy hány diákunk van, és ki engedélyezte 
ezt a létszámot. Egyre szűkülő területeken még elszórakoz
hatnak velünk azok a felelőtlen tisztségviselők, akik saját 
kényük-kedvük, saját ízlésük szerint akarnak eljárni magyar 
állami pénzek ügyében, de hosszú távon nem  terem szá
mukra babér.

Hozzá kell tennem persze, hogy miközben a fenntartá
si költségek körül ilyen nehézségek vannak, a parlamenttől, 
a parlamenti pártoktól, és személy szerint számos, különbö
ző pártokhoz tartozó képviselőtől is nagyon sok segítséget 
kaptunk annak érdekében, hogy építkezni tudjunk. Nagyon 
sokat tettek azért, hogy az egyetem megkapja a következő 
évi munkákhoz szükséges pénzt, és ugyanez elmondható a 
minisztérium magasabb szintű képviselőiről is. Az építkezés 
céljaira tehát -  ha nem is olyan mennyiségben, ahogy a 
gördülékeny fejlesztéshez szerettük volna -  kaptunk pénzt. 
Ez azonban abszolút szükséges is volt, m ert M agyarorszá
gon az egyetemek elérkeztek befogadóképességük határai
hoz. A hallgatói létszám emelése csak újabb beruházásokkal 
képzelhető el. Ez az egyetem máris bebizonyította, hogy 
oktatási tevékenysége versenyképes, ezért nem látom okát 
annak, hogy ne ez legyen az egyik pont, hol a magyar állam 
bővíti az oktatási kapacitást.

A közvéleményt vizsgáló felm érés azt mutatja, hogy 
Magyarországon az emberek 90 % -a am ellett van, hogy az 
állami mellett épüljön ki egy párhuzamos, nem állami okta
tási hálózat is; ez áll mind az elemi, m ind pedig a  középis
kolákra. Tehát az adózó magyar állampolgárok, akik pénzé
ből a különböző minisztériumok működnek, jónak  látják, ha 
az állami oktatási rendszer m ellett van egy másik, részben 
az egyházak által működtetett oktatási rendszer is.

Országépítő: Az új művelődési m iniszter -  úgy tudom
-  az egyházi ügyeket átadta a M iniszterelnöki Hivatalnak. 
Érinti ez az oktatás területét?

Maróth Miklós: Nem egészen így van. Nagy vita fo
lyik arról, hogy a Platthy Iván vezette, volt Egyházi Főosz
tály kemljön-e át a Miniszterelnöki Hivatalba. Platthy Iván 
címzetes államtitkárrá történt kinevezése után a Főosztály 
presztízse megnőtt. Az egyik elképzelés -  és ez a miniszter-
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elnök elképzelése -  hogy az Egyházi Ügyek Államtitkársá
ga kerüljön á t a Miniszterelnöki Hivatalhoz- A másik elkép
zelés elsősorban az SZDSZ álláspontja, amely szerint így 
egy újabb Állami Egyházügyi Hivatal-szerűség keletkezne; 
ők azt szeretnék, ha az Egyházi Ügyek Államtitkársága to
vábbra is a Művelődési M inisztérium keretei közt maradna. 
Bárhogy is alakul ez a vita, számomra az a fontos, hogy az 
egyetem a m aga létével versenyhelyzetet hozzon létre a ma
gyar felsőoktatásban. Ennek jó  esélye van, egyrészt mert a 
mi főhatóságainkban nincsenek kialakult érdekszövetségek, 
és ilyenek nem is tudnak oda betörni, másrészt pedig nin
csenek megcsontosodott hagyományaink. Az a cél, hogy az 
alternatív és friss szellemű oktatás az egész magyar felsőok
tatás hasznára váljék. A másik, amit hangsúlyozni szeret
nék, hogy a mi létünk nem vonja el a levegőt a többiektől; 
mi őket kiegészítve, és ezáltal jobb általános feltételeket te
remtve szeretnénk működni. Jó példa erre, hogy számos ta
nárt, akit nyáron az ismert pénzügyi helyzet miatt elküldtek 
más egyetemekről, h a jó  szakember volt, mi fölvettük.

Országépitö: Eszerint az egyetem számol azzal, hogy 
lehetőség szerint m ás oktatási területekre is kitérjeszkedne?

M aróth M iklós: Hogy m it hoz a jövő, azt ilyen gaz
dasági körülmények között nehéz lenne megmondani. Nem 
arról van szó, hogy olyan rossz a gazdasági helyzet, hanem 
az a régi nóta járja, hogy van, amire ju t, és van, amire nem. 
A cél az, hogy az oktatás belekerüljön abba a kalapba, ahol 
van pénz. Hogy konkrét példát mondjak: Diósgyőrött havi 
kétszázmilliós betervezett veszteséggel újraindítják az acél
művet -  erre van pénz; arra, hogy a munkásokat átképző in
tézeteket hozzanak létre, arra nincs. Én azt szeretném, ha 
nem csupán a bankkonszolidációra és a veszteséges ipar
ágak újjáélesztésére lenne pénz, hanem arra is, ami a jövő
ben húzóágazat lehet. Közismert tény, hogy az egyetemi 
városok életszínvonala az egész világon magasabb, mint az 
úgynevezett gyárvárosoké. Magyarországon a Tudományos 
Akadémia Regionális Kutatóintézete megállapította, hogy 
az életszínvonal Győr-Sopron térségében magasabb, mint 
másutt; magas Budapesten, Pécsett, Szegeden és Debrecen
ben -  tehát mindenütt, ahol egyetemi hagyományok vannak. 
Ezt a folyamatot egy közgazdász nemigen tudja kimutatni, 
ennek következtében figyelembe venni sem. A politikusok
nak azt kellene megérteniük, hogy Magyarországon -  úgy, 
m int másutt -  az egyetemi férőhelyek számának növelése, 
az oktatásba történő beruházás, nem pedig az elavult term e
lőágazatok újraindítása növeli az életszínvonalat. A gazda
sági szem lélet helyett egyszerűen valami más szemléletnek 
kellene érvényre jutnia, különben az úgynevezett államház
tartási reform  nem  lesz más, mint az egészség- és oktatás
ügy balkanizálása.

Országépítő: Milyen mértékig tud a Katolikus Egye
tem együttműködni más egyetemekkel e törekvés érvényesí
tésében?

M aróth M iklós: M ár a puszta létezésünkkel is segítjük 
ezt a folyamatot, másrészt pedig a feltételekből lehet látni, 
hogy hozzánk, ha a földrajzi megoszlást nézzük, elsősorban 
az északi hegyvidékről, valamint Észak- és Dél-Dunántúl 
területéről jönnek a hallgatók, tehát földrajzi értelemben is 
kiegészítő, hiánypótló szerepet töltünk be.

Országépítő: A kisebb mozgásterű, saját hagyománya
ik által korlátozott egyetem ek között megjelenik egy új in

tézmény; ez először féltékenységet, idegenkedést vált ki. 
Mennyire változott ez meg? Ebben az összefüggésben kér
dezem az együttműködés lehetőségét is.

Maróth M iklós: Meg kell mondanom, hogy a mi spe
ciális nehézségeink -  tehát az, hogy m i a negyedét kapjuk 
az ő állami támogatásuknak -  hidegen hagyják őket. Akkor, 
amikor nyáron ők kényszerültek a saját embereiket elbocsá
tani, rá akartak venni minket, hogy velük együtt tiltakoz
zunk. Elvárták tőlünk a szolidaritást, am ikor ők voltak baj
ban, de a mi bajunkban senki nem állt mellénk. Persze min
den ilyen általánosítás hamis, hiszen a féltékenység mellett 
kezdettől fogva sok személyes rokonszenvet is tapasztal
tunk. Embere válogatja. Volt olyan tanár az ELTÉ-n, aki azt 
mondta, hogy Eötvös Lorándot csak Pázmány Péter menthe
ti meg. Voltak, akik rájöttek, hogy közös célokért küzdünk, 
és voltak, akik úgy érezték, hogy miattunk m ost nekik ju t 
kevesebb. Szeretném, ha azok várakozása igazolódna be, 
akik küzdőtársat láttak bennünk.

Országépítő: Mire terjed ki az együttműködés?
Maróth Miklós: Részben oktatási témákra; nincs értel

me mindenben a párhuzamosságra törekedni. Vannak sza
kok, amelyeknek protokolláris okoknál fogva létezniük kell, 
például ha azt akarjuk, hogy Bulgáriában is lehessen ma
gyarul tanulni, akkor Magyarországon is kell, hogy legyen 
bolgár nyelvi szak -  de ezt az ELTE biztosítja. Vannak sza
kok, ahol egyszerűen kényszer az együttműködés; az ókor
tudomány például olyan, hogy kell egy szakmai közvéle
mény ahhoz, hogy az ország ókortudománya színvonalas le
gyen, s ezt egy egyetem nem tudja biztosítani, ha a többin 
alacsony a színvonal. Az együttműködés általánosan növeli 
a színvonalat.

Országépítő: Közös konferenciák, kiadványok?
Maróth Miklós: Pontosan. Kutatási együttműködés, 

konferenciák; nem beszélve arról, hogy nemzetközi poron
don együtt jelenünk meg. Az együttműködés kiterjedhet ar
ra is, hogy ha az egyetem a keretszám m iatt nem tud fel
venni jó  hallgatókat, akkor nem elküldi, hanem hozzánk 
irányítja át őket.

Országépítő: Az állami egyetemekkel összehasonlítva 
milyen a jelentkezők és a felvettek aránya a Katolikus 
Egyetemen?

Maróth Miklós: Erről most nehéz beszélni, mert min
den oktatási intézménynél legalább az első évfolyamnak 
diplomáznia kell ahhoz, hogy beálljon a normális rend. Egy 
új intézménnyel szemben mindig van bizonyos fokú bizal
matlanság. Ráadásul, amikor kezdtünk, mi voltunk az 
egyetlen egyetem, am elyik tandíjat szedett, tehát sokszoro
san hátrányos helyzetből indultunk. Idén pedig egy vadonat
új jelentkezési rendszert vezetnek be, ezért nincs reális 
összehasonlítási adat. Az bizonyos, hogy m inden évben pót
felvételit kellett hirdetnünk, ám ezzel együtt mindig leg
alább kétszeres volt az arány, ami nem sok, mert minimáli
san háromszorosnak kell lennie a jelentkezők számának ah
hoz, hogy reálisan lehessen válogatni.

Országépítő: Ezt az oktatási tapasztalatok is igazolják?
Maróth M iklós: Mutatják. Van egy része a diákságnak, 

akik bárhol jó l megállnák a helyüket, és van egy részük, 
akik nem olyan sikeresek; sokan ki is buknak közülük. A 
kiadott diploma értéke azonban nem lehet alacsonyabb. 
Egyébként közismert, hogy a tudást számonkérő, magyaror
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K a p ó b a  vázlatterve, oldalhom lokzat és hosszm etszet

szági felvételi vizsga nem ad a diákról reális képet. Ezt sok 
tapasztalat igazolja. Célszerűbbnek tartanám kezdetben tá- 
gabbra nyitni az ajtót, és utána szigorúbban szelektálni. Ez 
viszont egyszerűen helykérdés. A többi egyetemen hiába 
szeretnének, nem tudnak felvenni mondjuk kétszer annyi 
latinszakost, mert nincs több hely és nincs több szék. A jobb 
válogatás érdekében pedig a helyeket kell bővíteni.

Van egy másik dolog is. Magyarországon folyamato
san, még most is a tervek bűvöletében élnek. Meg kell ter
vezni, hogy hány diplomásra lesz szükség, csakhogy nem 
lehet megtervezni. Égy pedagógiai főiskolán, ahol csak ta
nárképzés folyik, talán lehet tudni, hogy hány diplomásra 
lesz szükség, de egy bölcsészkaron nem. Ha ott végez va
laki történelem szakon, az vagy tanár lesz, vagy miniszter- 
elnök, vagy valami a kettő között. De ezt nem lehet kiszá
mítani; olyan nincs, aki ezt előre megtervezze. Becsben pél
dául színháztudományt tanul kétezer diák, s az o dolguk, 
hogy ezzel m it fognak majd kezdeni. Ha mást nem, hát mint 
feleség és anya, magasabb szinten csinálják a dolgukat, 
m int azok, akik sem m it sem tanultak. Ez nem tervezés, ha
nem egyéni szabadság kérdése, hogy van-e egy embernek 
lehetősége, hogy egy egyetemen kipróbálja magát. A terv

gazdálkodás bűvöletében élő közgazdászok erre a kérdésre 
sem tudnak választ adni. A mi létezésünk tehát az oktatás 
általános színvonalát emeli, a felsőoktatás helyzetét erősíti, 
és hozzájárul a képzés szabadságához.

OrszágépitS. Kérem, hogy röviden foglalja össze mű* 
szaki szempontból az egyetem létesítését és jelenlegi hely
zetét.

Csiky Gábor. A Katolikus Egyetem Alapítvány 1990- 
ben kapta meg a  huszonegy hektáros, Perczel Mórról elne
vezett laktanyát, amely harminchét épületből állt. Az átvétel 
után első lépésben term észetesen mindent felmértünk, és 
megrendeltük a beépítési tervet a Makonánál. Kiderült, 
hogy összesen öt olyan épület van, am it érdemes megtartani 
és felhasználni. A tanulmány term észetesen csak a Böl
csészkart tudta figyelembe venni, m ert maga az Egyetem 
csak 1993-ban kapott tanítási jogot, az Állam - és Jogtudo
mányi Kar pedig csak egy éve kezdett működni. A területet 
ezért akkor csak az Alapítvány kaphatta meg, ma m ár per
sze az Egyetemé.
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Kápolna tanulmányterve, 
keresztmetszet és alaprajz

1993 végéig a pénzszerzéssel foglalkoznánk, folytak az 
előkészületek m inden területen; műszaki területen is. A 
Makona ezalatt készítette az első három épület terveit, és 
közben -  a teljes kapacitás figyelembe vételével -  folyt az 
infrastruktúra terveztetésé is. Először 1994-re kaptunk költ
ségvetési tám ogatást az építésre; 280 milliót. 1994 elején 
történt meg az első kapavágás, és szeptemberben volt Pilis-

csabán az első évnyitó, 700 diákkal. Ezalatt került ide a tel
jes infrastruktúra és elkészültek a legfontosabb épületek; a 
refektórium a 700 adagos konyhával (Zsigmond László ter
ve); valamint az oktatási épületek; az Augustineum  (Siklósi 
József) és a Catharineum  (Bata Tibor).

Ezzel párhuzamosan, de nem az Egyetem területén 
felépült két kollégium; a Szent Péter Leánykollégium telje
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Kápolna tanulmányterve, 
hosszmetszet

sen újonnan, a  Szent Márton Fiúkollégium pedig felújítás- 
sal-bövítéssel. A z Egyetemnek ez m ár a harmadik éve volt; 
a  két első évben a M énesi úton kapott termeket, ahol most 
az Állam - és Jogtudományi K ar m űködik -  szintén átmene
tileg. Piliscsabán most m ár 1100 beiratkozott hallgató van, 
amihez növelni kellett a  létesítmények számát; 1994-ben 
megépült egy új oktatási épület, az Anselmianum  (Siklósi 
József), a főporta, és a régi vasúti típusterv alapján készült 
egyetemi vasúti megálló (Csemyus Lőrinc tervei), amely a 
menetrendben Pázmáneum  néven szerepel. Ideiglenes je l
leggel fel kellett újítanunk néhány laktanyaépületet, ame
lyek még m agyar építésűek voltak; a  volt moziban és a lak
tanyái konyhában előadóterem van és van egy adminisztrá
ciós épület is. Ezeket -  mihelyt erre lehetőségünk tesz -  le 
fogjuk bontani. M ost folyik a végleges dékáni hivatal építé
se (Zsigmond László). 1996 szeptemberére tovább kell bő
vülnünk; tervezzük a teljesen új oktatási épület, az Ambro- 
sianum  építését (Siklósi József); ez most van kivitelezői 
versenyeztetés alatt, és a munkának tavasszal el kell in
dulnia.

Ha az új igények jelentkezésével kell is módosítani az 
eredeti beépítési terven, az egésznek a szellem e megmarad; 
az, hogy ne tegyen sűrűn beépítve a terület. Ebben az évben 
fog eldőlni, hogy hová kerül a jogi kar és hogyan fogjuk az 
esztergomi épületünket hasznosítani. Bár a  fejlesztést min
dig a rendelkezésre álló pénz mennyisége határozta meg, és 
az összeg viszonylagosan csökkent, eddig pontosan sikerült 
a tervezés kezdetekor kialakított ütemezési tervet betartani.

Országépítő: M ilyen forrásokkal gazdálkodik az Egye
tem?

Csíky Gábor: Az üzemeltetés, fenntartás költségeiről 
itt nem beszélek, az nagyon bonyolult; csak a beruházások
ról. A kormány a költségvetésben meghatározott összeget, 
idén 350 millió forintot ju tta t erre a célra. Em ellett -  első
sorban az Alapítvány közvetítésével — vannak egyéb forrá
sok is, például pályázatok, adományok. Az Alapítványnak 
módjában áll megpályázni más kormányzati, minisztériumi 
forrásokat is. így összesen további 50-100 millió forintra le
het évente számítani. Költségvetési támogatást az első évek
ben nem kaptunk, viszont majdnem kaptunk pénzt a
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Katolikus Egyetem, refektórium és konyhaépület, építész: Zsigmond László (fotó: Gerle János)
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Re fék tórium és konyhaépület (fotó: Szántó lam as)
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Katolikus Egyetem . C atherine im  oktatási épület, cpiíész: Bata Tibor (fotó; Szántó Tam ás; téli kép: Gerle János)
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C atherineuni (fotó: Szántó la  más)
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K a to lik u s  L g y e le m , Aujptsá/ieum  o k u ita .ii  cpúlet -  é p í tő s /  Siklósi Jüzsef (fotó: f'.etle János)

NATO-tól, miután volt laktanya békés célú hasznosítása 
címén lehetett náluk pályázni támogatásra. 1994-ben és 
1995-ben egyaránt 280 m illiót kaptunk a költségvetésből, de 
ez a második alkalommal nemcsak kevesebbet ért, hanem 
sújtott bennünket az ÁFA-kötelezettség is, ami miatt alig 
m aradt pénzünk a beruházásokra. Idén a fejlesztési terveink 
alapján 623 m illiót kértünk. Tovább kell lépnünk, mert akik 
elkezdték a tanulmányaikat, azok be is akarják fejezni, és 
ehhez egyelőre új helyekre van szükség.

A versenyeztetés révén különböző kivitelezők építet
ték az épületeket. Az első évben különösen sok munka folyt 
egyidejűleg a területen; volt, amikor hét kivitelező három
száz m unkása dolgozott itt egyazon napon.

Országépito: Esztergomban milyen lehetőség kínálko
zik az Egyetem fejlesztésére?

Csiky Gábor: Véglegeset erről még nem tudok m on
dani; lehet, hogy az Állam- és Jogtudományi Kar költözne 
oda, de ez annak a függvénye, hogy milyen gyorsan lehet 
felújítani az épületet, am elyet az Egyház ott átadna nekünk. 
A Bazilika melletti, enyhén szólva romos épületről van szó. 
Ezért mi most egyelőre azon dolgozunk, hogy ideiglenes 
helyet találjunk a jogi karnak. Az esztergomi műemléképü
let egyházi tulajdonban van, de a funkciójáról még nincs 
végleges döntés.

Országépito: A Szentkirályi utcában milyen építkezés 
folyik?

Csiky Gábor: Ott az Egyetem végleges központja lesz. 
Ez az eredetileg egyházi tulajdonban volt épület kárpótlás 
útján került vissza az Egyházhoz; ott volt régen a Szent Ist
ván Társulat, és az ő nyomdájuk működött az épületben. A
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A z Augustineum  és Anselm ianum  együttese, közéjük keiül az ú j oktatási épület, (fotó: G erle János)

katolikus püspöki kar ezt az épületet jelölte ki a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem központjául. Ez egészen új dolog, 
az épület átvétele is elhúzódik még egy darabig; jelenleg 
még működik benne a Franklin Nyomda. Az Egyetem csak 
szakaszosan tudja majd átvenni, de a Rektori Hivatal né
hány helyiségbe m ár beköltözött. Szeptemberben viszont ott 
kellene elhelyeznünk a joghallgatókat, különben nem tu
dunk új évfolyamot indítani.

Országépítő: Az épületben korábban is volt nyomda; 
az most ott megszűnik?

Csiky Gábor: Pontosabban fogalmazva: az épület na
gyobb része lesz a rektori hivatal, a többi a Szent István 
Társulaté, és hogy az Egyház kíván-e ott nyomdát működ
tetni, arra én m ost nem tudok válaszolni,

Országépítő: A Teológia a jelenlegi helyén marad?

Csiky Gábor: A Hittudományi Karnak nem a jelenlegi 
az igazi helye, csak befogadta évekkel ezelőtt a Szeminári
um, hiszen a saját épületéből, az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem mai helyéről kiszoaüt. Miután a Hittudományi 
Karnak sikerült a  Veres Pálné utca 24, sz. alatti, a jelenlegi
vel szomszédos épületet megszereznie, most ezt kellene át
alakítanunk, hogy véglegesen ideköltözhessenek. A problé
ma ott van, hogy ez kiemelt műemlék, és nem egyszerű az 
átalakítás; valószínűleg három évet vesz majd igénybe, te
hát ez a kar is átmeneti állapotban van. A kar épp hogy el 
fog férni ezen az új helyen, mert létszáma az utóbbi évek
ben erősen megnövekedett; nem az a része, amelyik a pap
képzést szolgálja, hanem a világi tagozat, a hittanán iskola.

Országépítő: Az említett célokra van további költség- 
vetési támogatás?
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Anselmianum, lent jobbra az új vasútállomás, Csernyus Lőrinc terve

Csiky Gábor: A Jogi Kar építésére lesz, de magát a 
kart csak néhány héttel ezelőtt ismerték el, tehát az 1996-os 
költségvetésbe erre a célra még nem lehetett semmiféle té
telt beépíteni. Reméljük, a következő évi költségvetésből 
m ár részesülni fog. A Hittudományi Karra ez nem vonat
kozik; azt nem úgy kezelik, m int a többit, mert ott nem vi
lági oktatás folyik, így állami támogatást nem kaphat, pedig
-  m int mondtam -  nem csupán papképző intézmény. A 
Rektori H ivatal építése a karokat fogja terhelni.

Országépítő: Ön személy szerint valamennyi említett 
beruházás ügyeit intézi?

Csiky Gábor: Igen, ez m ost így van; most állt fel az 
Egyetem Főmérnökségének nevezett szervezet.

Országépítő: Milyen létszámmal működik a Főmér
nökség?

Csiky Gábor: Azok az emberek dolgoznak itt, akik az 
elmúlt években a saját főállású munkájuk m ellett kizárólag 
lelkesedésből csinálták ugyanezt. Összesen öten vgyunk er
re a feladatra, az ötből hárman nyugdíjasok és félállásban 
dolgoznak.

Országépítő: Mire terjed ki a munkájuk?
Csiky Gábor: Mindenre, amit a terv kiagyalásától a ga

ranciális bejárás befejezéséig el lehet végezni. Ha figyelem
be veszi, hogy évente körülbelül félm illiárd forint értékű 
beruházást végzünk, ez nem kis teljesítmény. Mi a kezdet 
kezdetétől itt vagyunk, amióta m egszületett az ötlet, amiben 
a fő érdem Maróth dékán úré és Erdő Péter professzor úré. 
Én ott voltam, amikor a honvédség átvette a laktanyát a 
szovjet csapatoktól.

Országépítő: Hogyan került Ön akkor ide?
Csiky Gábor: Nagyon egyszerűen: az egyik, hogy itt 

lakom. Azóta vagyok benne a  dologban, amióta az említett 
urakkal egyeztetve sikerült valóra váltani az elképzelést, 
hogy az Egyetem egyik kara Piliscsabán legyen. A laktanya 
ilyen célra való átvétele tárcaközi bizottsági üléseket tett 
szükségessé, és mint volt állami tulajdon, önkormányzati tu
lajdonba került volna, amiből az következik, hogy az önkor
mányzat és a Katolikus Egyetem közös munkája, hogy lak
tanyából egyetemi tulajdon lett. Én akkor m ár önkormány
zati képviselő voltam, ugyanakkor tagja az Alapítványnak 
is, így a munkában mindkét oldalról részt vehettem.

Országépítő: Ön továbbra is képviselő?
Csiky Gábor: Igen.
Országépítő: Hogyan élt meg Piliscsaba lakossága, 

hogy a falu határában ilyen gyorsan kinőtt a földből egy 
egyetem? Ilyesmire világviszonylatban sincs példa.

• '  •
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Csiky Gábor: Megviselte a községet, hogy finom le
gyek. Amikor hosszas tárgyalások után eldőlt, hogy az 
Egyetem Piliscsabán lesz, hallatlan volt a lelkesedés. El se 
lehet képzelni, milyen volt, am ikor a TV Híradó bemondta 
a hírt. Aztán ahogy m últ az idő, jöttek a különböző terhek. 
Először persze az előnyök, hiszen az Egyetem tette lehető
vé, hogy Piliscsabán ilyen gyors ütemben megtörténjen a 
teljes közművesítés. Idén fejeződik be az utolsó mozzanat, a 
csatornázás is, Az Egyetem segítette hozzá a községet a 
gázhoz, inspirálta a telefon-fejlesztést, a kábeltévé-fejlesz
tést, szóval az összes közművet. Az építkezés viszont kelle
metlenségeket jelentett; az utak használatát, sarat, felfordu
lást. A diákok, tanárok jelenléte egyrészt ösztönzi a szolgál
tatások fejlesztését, másrészt azonban nehézségeket is je 
lent; mindenhol álandó járkálás van, és zsúfoltak a buszok.

A kollégiumi férőhelyek hiánya miatt létrejött a falu
kollégium; több száz diák lakik házaknál. Ez az országban 
egyedülálló. A szállásadók egyesületbe tömörültek, s ez kö
tött megállapodást az Egyetemmel, hogy fenntartja a falu- 
kollégiumot. De a községben a meglévő két diákszálló mel
lett további négy fog épülni, és egy további a campus terü
letén is. Ez soknak tűnik, ám ezek nem nagy kollégiumok. 
A fenntartó nem az Egyetem. Fontos, hogy az Egyeteméhez 
hasonló legyen a kollégiumok szellemisége is. A már műkö
dő diákszállók egyikét az Egyházközségi Nővérek Társa
sága tartja fenn, s más szerzetesrendek építik az újabbakat. 
Erre jó  lehetőség van. mert a kollégiumok főleg a község 
kíotild-ligeti részén létesültek, ahol a háború előtt több 
szerzetesrend működött; kórházat, szívszanatóriumot tartot
tak fenn, a kárpótlás révén pedig sikerült őket ide vissza
csábítani és felkérni erre a most legszükségesebb feladatra.

Anselraianum, oktatási épület -  tervező: Siklósi József; a sötétebb tónusú 
részek az új bővítmények, (fotó: Gerle János)
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Katolikus Egyetem , a  cam pus fSkapujának és portaépületének terve;
hom lokzatok, alaprajzok és  m etszet — építész: C sernyus Lőrinc.

Országépitő: A községen belül m ilyen elképzelés sze
rint történik a kollégiumok telepítése?

Csiky Gábor: Elfogadott rendezési terv szerint. Az igé
nyekkel évekkel ezelőtt tisztában voltunk; a  tervek most 
kezdenek beérni.

Országépitő: Tervezőként kik dolgoznak a Makona 
mellett az Egyetemnek? Az egyetemi campus arculatát igen 
erőteljesen meghatározzák a M akona tervei. A további épü
letek esetében hogyan, miféle tervezőket választottak? A 
kollégiumok tervezését például az egyes szerzetesrendek 
végeztetik?

Csiky Gábor: A község területén épülő létesítmények 
esetén az önkormányzat műszaki irodája szabja meg a fel
tételeket Ezek szigorúbbak, m int am ilyeneket a campus te
rületén érvényesítünk, amibe viszont nem nagyon szólnak 
bele, A községet két dolog motiválhatja: egyrészt a saját, 
már nagy gyakorlattal rendelkező tervezőik közül választa
nak; ez az egyetemi építkezésekre nem vonatkozik. Három 
éve mi az első kollégiumot megversenyeztettük, és igyek
szünk, hogy ne nagyon változzon meg az a kép, am it az első 
és a második épületnél az önkormányzattal egyetértésben 
kialakítottunk. A terveztető a tulajdonos szerzetesrend volt, 
de a teljes lebonyoiítást az egyetemi funkció miatt a Főmér
nökség vállalja, mintegy a szerzetesrendek helyett. A leg
több esetben meglévő villák átalakításáról, bővítéséről van 
szó. Mi foglalkozunk a szerzetesrendeknek az Egyetemtől 
független beruházásaival is.

Piliscsaba arról lett híres, hogy egyetlen községen be
lül van katolikus óvoda, katolikus iskola, katolikus gim názi
um, katolikus egyetem, és m ost m ár katolikus kollégiumok 
sora is. Ilyen nincs több a világon. Most volt itt látogatóban 
a Vatikán nevelési minisztere; ő sem tudott hasonlót em lí
teni. A Pázmáneum a Katolikus Ergyetemek Világszövetsé
gének tagja. Az első tanévnyitón e szövetség elnöke, a leu- 
veni egyetem rektora köszöntötte az intézményt.

Országépítő: M ilyen kulturális lehetőségek jö ttek  létre 
a községben az Egyetem hatására?

Csiky Gábor: Sokkal gyorsabban épül az Egyetem, 
mint amilyen gyorsan fejlődik a községben a szolgáltatás. A 
község nem rendelkezik olyan pénzügyi feltételekkel, hogy 
a mindennapok gondjai m ellett rendkívüli feladatokat vál
lalhatna.

Országépitő: A magánvállalkozások területén sem in
dult meg a fejlődés?

Csiky Gábor: De, az megindult. Új vendéglátóhelyek 
nyílnak, de a község csak most kezd ráébredni arra, hogy az 
Egyetem jelenléte milyen lehetőségeket jelent. Tulajdon
képpen nem magyon hitték el az emberek, hogy az ötlet 
megvalósul. Sokan még az első évnyitó előtti augusztusban 
is megesküdtek volna rá, hogy nem lesz belőle semmi.
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