
BESZELGETES A TERVEZŐKKEL

Siklósi József, az épülő Ambrosianum tervezője: A be
építési terv két, egymás melletti átalakított épület között tar
talmazott egy további oktatási célú épületet, de lényegesen 
kisebb alapterülettel, mint amire most igény volt. Ugyanígy 
megváltozott a programja a vele szemben épülő Auditórium 
Maximumnak is, amelynek terveit Makovecz Imre is a meg
növekedett igényekhez alkalmazkodva készítette el, Az 
Ambrosianum-bán nyelvi tanszékek lesznek, tehát ott csak 
kisebb, szemináriumi termekre van szükség. Az Egyetem 
kérésére biztosítani kellett a fedett kapcsolatot a kétoldalt 
már használatban lévő épületekkel. Ez a két tornyos épület 
a területen erősen meghatározó; arányaikban, jellegükben 
hasonlítanak egymáshoz, részletformáikban azonban erősen 
különböznek, ezért közöttük csak egy semleges tömeg kép
zelhető el. A tervezett épület olyan, mintha a terep em el
kedne fel, és alatta volna maga az új ház. így épületként 
nem konkurál az Augiistinevmmal és az Anselmianummal. 
Az eredeti elképzelés az volt, hogy az új épület legyen fűvel 
borítva, de az Egyetem műszaki vezetése ez elől mereven 
elzárkózott. Ezért a szemben lévő épülethez hasonlóan itt is 
fémlemez-fedés készül.

Az Ambrosianum  egy sziklabarlang-szeríí aulával ké* 
szül, erre szerveződnek az oktatási helyiségek, amelyek na
gyon egyszerűek. A felem elt talaj alatt tehát a közös tér egy 
barlang képzetét kelti, amelyben a nyílások, a világosság fe
lé egyre több és több az élő növény; a a vasbeton oszlopokat 
például preparált földréteg borítja, amelyből gazdagon bur- 
jánzanak elő a növények. A kapu és a portaépület (fotó: Gctle János)
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A z új oktatási épület, az  A m brosianura terve; alaprajz, hom lokzat és keresztm etszet az  épület tengelyében -  építész: Siklósi József
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A z Anselm ianum-mai szemben épülő egyetem i klub terve; alaprajz, hom lokzatok  és  m etszetek -  építész Túri Attila
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Katolikus Egyetem; a Szent Benedek Kollégium első ütem ének terve -  építész: Bata Tibor; hom lokzatok, alaprajz és helyszinrajz
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A Pázmáneum új vasútállomásának terve -  építesz: Csernyus Lőnnc. A terv a MÁV egykori negyedosztályú állomása típusterve,
az itt állott klotildligeti megállóépület alapján készült; a nyitott váróhelyiség még nem épült fel. Az állomás belseje a régi típustervtől eltérően
egy nagy nyitott fedélszékü váróteremből és a szükséges hivatali helyiségekből áll.

-tpjjcrjuj — ezerén

Országépitő; A területen még megtalálható a katonai 
jelenlét sok maradványa; használaton kívüli raktárak, romos 
épületek. Vannak átmenetileg hasznosított épületek is. Szá
mítani lehet arra, hogy a laktanya efféle emlékei teljesen el 
fognak tűnni az Egyetem területéről?

Siklósi József. Ez számunkra is konfliktusforrás az 
Egyetemmel való kapcsolatban. Összesen négy olyan régi 
épület van, am elyet jelenleg használ az Egyetem. Az egyik 
végleges hasznosítására, átalakítására már kaptunk megbí
zást; ez a beépítési koncepcióval összhangba hozható. A 
most nagyteremként használt konyha a beépítési terv sze
rinti könyvtár helyét foglalja el; elbontásához a nagyelő
adónak meg kell épülnie. Az istállók, harckocsiszínek egy 
részét a kapuhoz közel az Egyetem bérbe adta; a pénzre 
nyilván szükség van* de a környezet képét igen elcsúfítja, 
ígéretünk van arra, hogy ezek a zavaró elemek lehetőség 
szerint eltűnnek, de egyelőre minden fillért az új építkezé
sekre fordítanak. A két, most épülő ház közötti terepet m in
denesetre véglegesen rendezni kell; beültetni, burkolni, mert 
ez lesz a valódi központ.

Országépítő. Erre elkészült m ár a kertészeti terv?
Siklósi Jó zse f  A beépítési terv szintjén készült egy 

kertészeti tanulmányterv is (a munkát a Pagony Bt. 
végezte), a központi területre m ost készül a kiviteli terv, 
aminek megvalósítása benne van a beruházási programban.

Országépítő: A területre más beruházás is készül?
Siklósi József: Van egy nyúlvány, amelyikről később 

derült ki, hogy szintén az Egyetem területéhez tartozik; ott 
szolgálati lakások épülnek egy piliscsabai építész tervei 
szerint.

Országépítő: Hogyan illeszkedik építészeti koncepció
tokba ez a terv?

Siklósi József. Annak sajnos még nem alakult ki a 
megnyugtató rendje, hogy egyeztetés, konzultáció formájá
ban részt vegyünk a nem általunk tervezett épületek alakítá
sában, hogy itt és a faluban is egységes arculattal, egységes 
színvonallal jelenhessék meg az Egyetem.

Makovecz Imre, az Auditórium M aximum és az egyetemi ká
polna tervezője:

Lényeges, hogy ez egy lejtős völgy, amelynek teknŐ- 
szerűen emelkedő két oldalán helyezkednek el a régi és az 
új épületek. A két átalakított épülete közé tervezett, lapos 
épülettel, tehát egy nagyon karakteres tömegformálással 
szemben, annak szimmetrikus párjaként helyezkedik el az 
Auditórium Maximum. Ezek közrezárnak egy kiszélesedő, 
csatomaszerű főteret, amely a campus közepe lesz. A tér- 
tengely a főbejárat felé mutat, és ennek a meghosszabbítá
sába kerül majd a könyvtár. A Siklósi-féle dombház két vé
gén a már meglévő tornyok állnak. Szemben, az ugyancsak 
dombszerú'en kialakított Auditórium Maximum  két végpont
ján  szintén két torony lesz; két történelmi montázs; tulaj
donképpen nem is montázs, hanem fáziseltolódásban az ön
maga architektúráját sokszorosan megismétlő forma. Ponto
san középen van a főbejárat, mögötte egy erdőszerűen kiala
kított oszlopsorozat áll, am elyben megkövesedett fák for
máját veszik fel az oszlopok, és efölé borul az Auditórium  
Maximum  lejtős nézőtere, melynek alsó felülete úgy van ki
alakítva, mint egy lombos erdő külső, térbeli kontúrjának 
negatív lenyomata. Mintha egy erdő inverze jönne létre.

Az Auditórium M aximumot magát, és a hozzá tartozó, 
színpadszerűen kialakított hátsó területet két, egymásnak 
dőlő kupola fedi le. A színpadi rész klasszicizáló építészeti 
elemeket hordoz; a másik, a lombjukvesztett, megkövült fák 
által fölnyomott, ferdén álló kupola; ennek a kettőnek az át
hatása hozza létre a központi épületmagot, ahol m egtartha
tók a nagylétszámú előadások, ünnepi összejövetelek vagy 
színházi rendezvények. Ettől a központi résztől jobbra és 
balra helyezkedik el a két szárny, egészen a már em lített két 
toronyig. Ez homogén* de változó méretű, ragasztott fatar
tókból álló, íves tetőszerkezet; az alja ugyanolyan profilo- 
zással készült, mint az a bizonyos vasbeton erdő-lenyomat 
az Auditórium Maximum  alján -  de fából. Ez az erdő-lenyo
mat a teljes tetőszerkezet belső felületén végigvonul. Ebben 
elkerített területekként jelennek meg az előadótermek, hol 
lejtős padsorokkal, hol vízszintes födémmel. A lejtős néző
terek alatt vannak a ruhatárak, vécék, raktárak.
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A  helyszínrajzi vázlaton felül az Auditórium Maximum épülete, amelyhez baloldalt a rövidesen átadásra kerülő adminisztrációs épület 
-ép ítész : Zsigmond László jobboldalt a tervezett egyetemi khib -  építész: Túri Attila -  csatlakozik; alul azAugusüneum  és az Anselmianum között 

a tervezett új oktatási épület -  építész: Siklósi József. Lent az Auditórium Maximum -  építész: Makovecz Imre -  tanulmánytervének alaprajza.
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A nagy előadótermi! épület tanulmányterve; keresztmetszet, hosszmetszet és főhomlokzat

Az épület jobboldali szárnyában az előadótermeken 
kívül az Egyetem gazdasági és egyéb irodái vannak, s ehhez 
kapcsolódik a Túri Attila által tervezett klubház, ahol össze
jövetelekre, kávézásra, folyóiratolvasásra van lehetőség.

Az egész tetőszerkezetet fémlemezfedés borítja, tehát 
nem természetes anyag, amilyen például a pala, noha kez- 
detben úgy gondoltuk, hogy füve! kellene beborítani ezt is 
meg a szemben lévő épületet is, de erről lemondtunk, mert a 
megrendelőnk nem látott garanciát arra, hogy ez hosszú tá

von is megbízhatóan szigeteljen. Ezért tértünk át a férnie- 
mez-szigetelésre, amely a felület rétegvonalainak megfele
lően lesz összekorcolva.

Országépitő: A megrendelő hogyan értelmezi és érté
keli ezt a tervet és az egyetemi templomét?

Makovecz Imre. Többszörösen tárgyaltunk a program 
részletes kialakításakor, és több alkalommal bemutattuk az 
elkészült terveket is. Van tehát egy intenzív, és a kölcsönös
séget feltételező kapcsolat. A m egrendelő elégedettségét
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Maróth Miklós dékán úr úgy fogalmazta meg, hogy ma már 
az épületek szerzik az építéshez szükséges pénz egy részét, 
olyan egyértelm ű sikere van az együttesnek

Országépito: Te milyennek látod a beruházás finanszí
rozásának helyzetét?

M akovecz Im re : A Katolikus Egyetem mind belföldi, 
mind pedig külföldi támogatottságát illetően mérhetetlenül 
és m éltatlanul nehéz helyzetben van. Belföldön negatív 
diszkrimináció érvényesül, nyugaton pedig általános az a 
vélemény, hogy ha ilyen szegény egy ország, akkor ne csi
náljanak ilyen tarkabarka, ilyen-olyan épületeket. Ezt min
den esetben tapasztalom, amikor egyházi intézmény külföl
di segítséget kér. Akkor valami elképesztő javaslatokkal áll
nak elő a nyugatiak, a Sinisfra-körzetbe (Bodor Ádám regé
nye -  szerk.) illő épületeket javasolnak építeni Nagyvárad
tól -  ezen bukott meg az oda tervezett szociális otthon ügye
-  Budapestig. A potenciális német, francia, holland szpon
zorok általában fel vannak háborodva, hogy miért egy sztár- 
építésszel terveztetnek az itteniek, s miért nem egy olcsó 
építésszel, és ha közük velük, hogy mennyit kér a M ako
vecz, egyszerűen el se hiszik, hogy annyiért elvállalom. 
Tehát egy súlyosan ambivalens világban élünk.

Mindenesetre kitartunk amellett, hogy minél jobban 
megalázzák Magyarországot, annál magasabb rendű építé
szetet illik csinálni. Mi fogja megvigasztalni az embereket a 
mélytudatban -  mert az építészet nem a tudatra, hanem a 
mélytudatra hat; az emberek természetesnek fogják fel a 
környezetet, és úgy tud hatni valahogyan rájuk, hogy hozzá
szoknak és benne élnek -  nagyon fontos, hogy a legmaga
sabb rendű építészetet nyújtsuk nekik. Erre a magatartásra 
itt engem több dolog is feljogosít. Egyrészt, hogy olyan kor
rekt kivitelezőkkel dolgozunk, akik józan, a nyugati kivite
lezőkét messze meghaladó erkölcsi és üzleti politikát foly
tatnak. Sokszor előfordul, hogy amikor a finanszírozással 
átmeneti nehézségek vannak, a saját tőkéjüket forgatják be
le az építkezésbe, hogy a dolog előbbre jusson. Erre nem

érv az, hogy az ő érdeke, hogy haladjon, mert az előbbreju- 
tás érdeke egyúttal morális erő. A kivitelező áldozatkészsé
ge nem kérdőjelezhető meg azzal, hogy az ö  érdeke, mások 
egyszerűen levonulnának, megemelnék a költségeket, hi
szen az építőiparban már elképesztő állapotok uralkodnak. 
A Bausystcm  ehhez az általános állapothoz képest egy mo
rális zseni; korrekt, vidám, és szeret elegáns és nagyvonalú 
lenni. Tehát mondjuk, am ikor elkészült a két, Siklósi Jóska 
által tervezett oktatási épület, akkor ök  kezdeményeztek egy 
fogadást az Egyetem számára, amit term észetesen ők szer
veztek és finanszíroztak, hogy megünnepeljük, hogy ez a 
két épület időben elkészült. A zaklatott, és meglehetősen 
nehéz helyzetben lévő Katolikus Egyetem vezetőségének 
eszébe se jutott, hogy itt ünnepelni kellene; a saját kivitele
zőjük vendégei voltak.

Ez a kivitelező nem kér többet a mi sajátos és külön
leges terveink megépítéséért egy egyszerű, primitív épület 
árszintjénél. Jó szervezéssel, jó  munkaerőkkel kiegyenlítik 
azt a különbséget, amit más pénzzel próbál kiegyenlíteni, 
amikor nincs megfelelő felkészültsége és szervezete.

Országépito: Várható, hogy a Bausystcm  végzi a to
vábbi munkálatokat is?

Makovecz Imre. Mi nagyon szeretnénk, ha így lenne, 
de a közbeszerzési és kincstári törvény, amit a Katolikus 
Egyetem beruházásainál is érvényesítenek, csaknem lehetet
lenné teszi, hogy bizalom alapján, a jó  tapasztalat alapján 
kitartsunk a korábbi kivitelezőnk mellett. Kivették az Egye- 
em kezéből a döntés jogát. Ez társadalmi és politikai szem- 
ontból is kíméletlen centralizációt jelent, anélkül, hogy ezt 
az újságok; az úgynevezett közszolgálati média az emberek 
előtt nyilvánvalóvá tenné. Tökéletesen kiszolgáltatottá vál
nak, mert csak késve, csepegtetve és megalázó körülmények 
között hajlandók kiadni a Katolikus Egyetem építésére a 
magyar országgyűlés által megítélt pénzt. így aztán vesszö- 
futás-jellegű az egész ügy, ám a tűrőképességünk gyakorla
tilag határtalan. Mind Maróthéké, mind pedig az enyém.

Győr, a bencés gimnézium tetőterében Makovecz Imre tervei szerint épült házikápolna -  1995. Belsőépítész: Mezei Gábor; a felülvilágító felett álló angyal- 
szobrok Pctcrfy László alkotásai.
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