
Santo ábrázolás. A kereszt előtt álló, ékköves ruhában ábrá
zolt Krisztus egyik lábán díszes saru, míg jobb lába, alatta 
kehellye] -  az ábrázolás ikonográfiájának megfelelően — 
mezítelen. A kép alatt két sorban minuszkulás, ma még fel 
nem oldott felirat van. A kép alatt nagyméretű, mintegy 10 
m J-es falfelületen számtalam hic fű it... bekarcolás jelzi, 
hogy egy szerzetesi közösség által tisztelt ábrázolás sem 
volt védve némi világi hívságra való hajlandósággal szem
ben. A bekarcolásokat gondosan áthúzták.

Az Uros apát idejében kialakított monostort valamiféle 
védőfal övezte, hiszen a a tatárok sem tudták elfoglalni. A 
hagyomány szerint az északi mellékhajó feletti folyosóról 
nyilaztak a támadókra. A 20. században kápolnasorrá alaki* 
tott egykori folyosó szokatlan a magyarországi emlékanyag
ban. Érdekességéből mit sem von le, hogy falai és nyílásai 
mai formájukban egy 15. század végi átalakítást mutatnak.

A 15 század folyamán mind többször került a monos
torvilági kézre, birtokai jövedelm ével kommendans rendel
kezett. A század végén maga a király, Mátyás volt az apát
ság kommendátora. Noha semminemű forrás nem emliti, 
mégis ezidőben zajlott az apátság, Uros apát óta legnagyobb 
mértékű átépítése. Feltehetően valamiféle természeti ka
tasztrófa, földrengés következtében a templom annyira 
megrongálódott, hogy szentélyeit újra boltozták. 1479 és 
1486 között lebontották a 13. századi monostort, és a egy 
folyosószélességgel keletebbre helyezve felépítették az 
emeletes szárnyakkal övezett boltozott kolostori kerengőt. 
Csupán a folyosót boltozták, a  többi helyiséget, emeleten és 
földszinten egyaránt, fafödém fedte. Az építkezés befejeztét 
az északkeleti sarkon lévő konzolkőbe faragott évszám 
jelzi, míg kezdetének legkorábbi időpontját, azaz 1479-et 
egy, az északi kerengőfolyosóban lévő, 14. század végi fal
képbe karcolt számsor közli. A Mátyás-kori falakat -  kevés 
kivétellel -  már nem gondosan faragott kváderkövekből 
rakták. A téglát, követ, bontott anyagot tartalmazó falakban 
benne rejtezik a 13. századi kerengő kőanyaga. A vékony 
vakolatot festett fehér és fekete kváderutánzó festéssel dí
szítették.

Nem csupán a bazilikától délre lévő épületszámyak 
változtak, észak felé bővült a templom is. Felépítették a 
Szent Benedek kápolnát és tőle nyugatra a ma is használat
ban lévő, egykor gótikus boltozattal fedett sekrestyét. Ekko
riban került sor arra, hogy befalazták azt a 13. századi észa
ki kaput, a Király kaput, melynek építésekor a 12. századi 
kapuzat vált feleslegessé.

Néhány évtized telt el mindössze és ismét kaput vág* 
tak a templom északi falába. Tolnai Máté ekkor az apát, az 
első aki a pápától megkapta a foapáti címet, egyesíteni és 
reformálni próbálta, a végső romlásra jutott bencés rendhá
zakat. Tolnai is építtetett egy kápolnát a bazilikához, ma 
már csak a reneszánsz portale őrzi emlékét, a kápolna he
lyén a neogótikus Mária kápolna látható. Tolnai foapátot 
1535-ben a Szent Benedek kápolnában temették el. Szemé
lyével zárult a középkor apátjainak sora és következtek a 
hódoltsági időszak zivataros évtizedei, mígnem a 17. Szá
zadban megkezdődhetett a bencések visszatelepedése Szent 
Márton hegyére. Az újjáépítés nem kevés küszködéssel járó 
évtizedeiről is tanúskodnak a falak, épületek, de ennek be
mutatása túlmutat beszámolónk keretein.

A FŐAPÁTSÁG 
FEJLESZTÉSI TERVEI

-  beszélgetés Török Ferenccel -

Országépítő: Kérlek, hogy az itt közölt tervek magya
rázatául és kiegészítéséül mondd el ennek a kétéves mun
kának a történetét.

Török Ferenc: A Főapátság részben az 1996-os jubile
ummal, részben más, időszerű feladatokkal kapcsolatban 
olyan vezető tervező kezében szerette volna tudni mind a 
helyreállítást, mind pedig a fejlesztési munkákat, aki egyhá
zi elkötelezettségénél és tekintélyénél fogva biztosítani tud
ja  az elkövetkező néhány év építkezéseinek folyamatossá
gát. 1993-ban a M űemlékfelügyelőség és a Kamara az ő 
megkeresésükre -  noha korábban semmilyen kapcsolatom 
nem volt a bencés renddel, és azt sem tudom, hogy a kivá
lasztás milyen szempontok alapján történt -  engem javasolt, 
így lettem ott, Pannonhalmán főépítész, magántervezőként, 
tehát vállalkozóként; vagyis furcsa módon a saját irodámat 
és társamat, Balázs M ihályt kellett bevonnom a tervezésbe.

A munkának több üteme volt. Az első egy állapotfel
mérő tanulmányterv', amely egyrészt a meglévő épületállo
mány használatát mérte fel, másrészt pedig történelmi érté
keit, és azok használati lehetőségét. Kiderült, hogy a kolos
torban és a gimnáziumban, a két fo épületegyüttesben ren
geteg tartalék rejtőzik, am it az elmúlt évtizedek kénysze
reinek megfelelően sajnos mindig ad hoc intézkedésekkel 
használtak fel különféle célokra. A bencés rend ebben az 
időben az oktatás m ellett betegeket, menekülteket befogadó 
anya-szerepet is betöltött, ami egy eszméletlen hangyabolyt 
eredményezett; a különféle funkciójú zónák átfedik egy
mást. Az az ember érzése, hogy egy perc nyugalom sincs 
sehol. Mi átfésültük az egészet, megvizsgálva az egyes 
funkciók történelmi, hagyományos elhelyezését; hol volt 
vendéglátás, noviciátus, gazdaság, hol laktak az atyák, m i
lyen gyűrűs rendszere volt az egész együttesnek, és ezt m i
lyen mértékben rombolta az idő és a Kiss Tibor-féle átépí
tés; hogyan lehet a szerzetesneveléshez és a külső oktatás
hoz szükséges tereket a meglévő épületekben elhelyezni.

A következő téma a már évek óta folyó feltárási m un
kák alapján történő rekonstrukció. A bazilikában és a kvad- 
rumban végeztek olyan ásatásokat, amelyek eredményeit a 
helyreállítás során feltétlenül figyelembe kellett venni. A 
bazilika egész tetőszerkezetének átalakítását meg kellett ter
vezni; ez a feladatrész az, amely a tervezést követően meg 
is valósult, és hamarosan átadásra kerül. A korábbi tető a 
több építési periódust és különféle szerkezetet egy nagy 
idommal fedte le; ezt a belső elrendezésnek, a bazílikális 
metszetnek és a templom koronkénti bővítésének megfele
lően sokkal tagoltabb formában alakítottuk ki. Ez a kvad- 
rummal és a kvadrum felé eső déli homlokzat átformálásá
val egyidejűleg készül.

A harmadik lépcsőben az új létesítményekkel foglal
koztunk. A gimnázium felújítása kapcsán is elvégeztük a 
funkcionális fölmérést, és itt is kiderült, hogy bővítésre 
nincs szükség; a belső rendszer átalakításával biztosítható a 
különféle oktatási, kollégiumi és egyéb zónák elkülönítése, 
a szükséges tervek kialakítása. Ennek alapján tavaly októ
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A fúnkciófelmérést követő első vázlatterv a monostor és gimnázium javasolt bővítményeiről. Az alaprajzon baloldalt a könyvtár, jobboldalt a gimnáziumi 
szárny, a gimnázium felett az új portaépület látható. A terv javaslatot tesz többek közt egy új terasz* és támfalrendszerre; az egykori monostor határán az 
udvarok szétválasztására; az alaprajzon alul látható Hóman-bástya megközelítéséhez két új lépcsőtorony építésére. A bástya fold alatti szintjén a szükségessé 
vált támfalmegerősítés kapcsán kiállítóterem készült a közelmúltban elhunyt Nagy László tervei szerint.

berben Fehérváry Rudolf megcsinálta a felújítás kiviteli ter
vét, Ezután következtek a valóban új épületek; két nagyobb 
létesítmény megtervezése. Pannonhalmán két tevékenységi 
kör fejlődik erőteljesen, egyik a teológusképzés, a szerzetes 
utánpótlás nevelése, másik a lelkigyakorlatok szervezése. 
Ez utóbbi a kollégiumra és a gimnáziumra hagyatkozva é- 
vek óta működik. Amikor nyáron és a szünetekben nincse

nek ott a gyerekek, a helyet lelkigyakorlatokra veszik 
igénybe. Ez a funkció oly mértékben fog erősödni, hogy el
kerülhetetlen egy önálló lelkiségi központ kialakítása, és ezt 
a rossz társbérletet nem  lehet tovább fenntartani, A nyugati 
példák mutatják, hogy a bencés központok, amelyek az iro
dalom, a liturgia és az egyházi zene nagy hagyományaival 
rendelkeznek, ezt új képzési formáikban is fenntartják.

Hejyszínrajz a pannonhalmi három dombtól a tervezett létesítményekkel. Tanulmányterv, A alternatíva: a tornaterem a lelkiségi központhoz kapcsolódik.
A -  p o r ta é p ü le t ;  B -  tu r i s ta b e já r a t ;  C -  ü z le te k ;  D -  le lk is é g i  k ö z p o n t  p o r tá ja ;  E -  g o n d n o k s á g i  é p ü le t ;  F -  a p a r tm a n  h á z a k  é s  é t t e r e m ;  G -  ö l tö z ő -  é s  k i s z o lg á 
ló é p ü le t ;  H -  t o r n a t e r e m ,  t ö b b c é lú  c s a r n o k ;  I  -  u s z o d a ;  J  -  z a r á n d o k h á z  é s  e lő a d ó te rm e k ;  K  -  s z a b a d té r i  s p o r tp á ly a ;  L -  h o s p o d á r ,  d i á k l ig e t ;  M -  s z a b a d té r i  
g y ü le k e z ő h e ly ;  N  -  ta n á r i  l a k á s o k



A lelki ségi központ kialakítására a jelenlegi gazdasági 
udvar területét találtuk alkalmasnak; a  millenniumi kápolna 
környékét, ami valamikor az istállók, disznóólak* műhelyek 
területe volt, egyébként az együttesen belül a legszebb he
lyek egyike, és most meglehetősen lehangoló képet mutat. 
Új feladat volt ezenkívül a gimnázium tornacsarnoka, .ami
hez az együttes kapuzatának rendezése kapcsolódott. Maga 
a kapu és annak környezete eléggé lerobbant állapotban 
van, ez a rész a Kiss Tibor által tervezett bővítések miatt — 
talán a háború közeledése siettette a munkát — nem megfele
lő talajmechanikai felmérésekkel, rossz alapozással készült 
el. Az új építészeti program szerint tehát terveztük a torna
csarnokot, amely egyben egy fórum; ünnepségek alkalmá
val közösségi tér a gimnázium számára, és konferenciate
rem; valamint az új portaépület és fogadóépület együttesét, 
amelynek az idegenforgalom fogadását és irányítását kell 
megoldania. Nagy gond ugyanis Pannonhalmán, hogy az 
anyagilag szükséges és kulturális okokból sem gátolható 
idegenforgalom eszméletlenül időrabló tényező az atyák és 
a diákok számára; Pannonhalma tele van állandóan jövő
menő turistákkal, A látogatók útvonala nincs átgondolva; 
olyan forgalmi vonalra kell őket terelni, hogy jelenlétük ne 
zavarja a belső életet.

Tavaly elkészült a tornacsarnok és a fogadóépület kivi
teli terve; a lelkiség] központról m ár munka közben érezni 
lehetett, hogy anyagi okokból csak nagyobb távlatban lesz 
megvalósítható, bár a tervünk nagyon tetszett. A tornacsar
nok körül nagy viták voltak, emiatt több helyszínre több 
alternatívát is készítettünk- Mi azt gondoltuk, hogy legjobb 
helye a lelkiségi központ mellett volna; a nagy volumen

elhelyezését ott lehetett volna legszerencsésebben m egolda
ni. A lelkiségi központ amúgy is egyfajta szabadidős tevé
kenységre épül; a gimnáziumi diákok, akik itt élnek, nem 
kötött órarendben, hanem szabad idejükben használják a 
tornatermet, így nem gond, ha nincs közvetlenül a gim názi
um mellett. A tanári kar egy része azonban ragaszkodott a 
közvetlen kapcsolathoz. Erre két lehetőség adódott; a mos
tani kézilabdapálya helyén, a gimnázium épülete alatt, vagy

A bazilika új tetőszerkezetének keresztmetszete 
nyugat felől nézve, a déli oldal kettős falában 

rejtőzik a freskö. Fent a bazilika északi 
oldaláról készített tömegvázlat.
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Lelkiségi központ alaprajza és hom lokzatai -  tanulm ányterv

belevágni a tornatermet a  déli domboldalba. Ez a legdrá
gább építési forma, de hiába tiltakoztunk, az a szárny győ
zött, am elyik ezt a nehezen kezelhető, támfalakkal védendő 
megoldást, alagutas kapcsolatot látta a legmegfelelőbb vál
tozatnak. Ez aztán nagyon meglökte a költségeket, és rész
ben ez, részben a helyreállítás egyre növekvő kiadásai elvit
ték a reményt, hogy meg tudják csinálni a bővítéseket.

Mindaz, am it elmondtam, gyakorlatilag másfél év tör
ténete, ami alatt rengeteg terv született (külön kiállítást sze
retnénk majd csinálni belőlük), s ez kis határidő-zavarba ho
zott bennünket. A másfél hónapos késés miatt a dolog kez
dett jog i útra terelődni; biztos te is ismered ezt a figurát, 
amikor érződik, hogy egy munka bizonytalanná válik, min
denki merev lesz, és elvész a jó  hangulat, amivel a dolog 
indult. A gimnáziumnál mindenesetre elvégezték a javasla
tunk szerinti átépítést, funkcionális rendberakást. Mindez 
már kevésbé történt meg a kolostornál.

A bazilikában László Csaba óriási dolgokat tárt fel: a 
nyugati szentélyt, a kerengő freskóit. Ezek bemutatását nem 
én terveztem, ez egy speciális szakterület; Sedlmayr János 
és az Országos M űemlékvédelmi Hivatal gárdája indult neki 
ennek a feladatnak. A feltárt leletekből lesz, amit be fognak 
mutatni, például a királykaput a sekrestyében, de a régi nyu
gati szentélyt csak feltérképezni lehetett, hiszen bemutatásá
hoz az egész szentélyrészt meg kellene változtatni. A freskó 
kibontása sem folytatódik. A bazilika belső tere persze 
amúgy is nagy probléma, mert jelenlegi formájában alkal
matlan a liturgikus cselekményekre. A tér állandóan zsúfolt; 
látogatók, diákok vegyesen; a mai körbeülő, szembemiséző

közös asztal gondolatát megvalósító liturgikus rendet egy 
erre alkalmatlan térben kell megtalálni.

A feltárások m ellett felújították a híres könyvtárat és 
újjáépítették tetőszerkezetét.

A lelkigyakorlatos központ tervei beépítési terv szinten 
készültek el, kétszázas léptéknek megfelelően kidolgozott 
rajzokkal. Ez tartalmaz éttermet, konyhát, hotelrészt, elő
adótermeket. Innen könnyen lehetne továbblépni.

A tervezési folyamattal párhuzamosan alakult meg egy 
építészeti menedzsment, hogy tehermentesítse az atyákat, 
de ennek kiterebélyesedésével kezdett megszűnni a kezdeti 
közvetlen kapcsolat. A refektóriumi asztalok melletti be
szélgetéseket egyre inkább a beruházási iroda hivatalos köz
lései váltották fel. A kezdet kezdetén olyan igénye volt a 
rendnek, hogy én, mint főépítész, éljek o tt  Ők olyan embert 
szeretnének -  mondták -  aki köztük él. Mondtam, hogy én 
ezt megértem de nem tehetem meg; tanítok, irodám van, és 
akkor folyt az EXPO vatikáni pavilonjának a tervezése is. A 
történelmi korokban ez valóban jellem ző volt, de ma már 
működhet úgy is, hogy az ember nagyon aktívan ott van és 
figyeli a problémákat. Lehet, hogy ez a nagyon személyes, 
nagyon bensőséges, a valamikori bencés műhelyek szelle
mét idéző életmód, a laikus építész testvér állandó jelenléte 
segített volna a keletkezett kommunikációs problém ák meg
oldásában. Azt éreztem, hogy óriási vágyak, hatalmas am
bíciók vannak Pannonhalmán; ezeket apró ütemekre bontva 
kellett volna kezelni; a beruházási menedzserek -  nem a 
rendről beszélek -  mégis mindig egyszerre az öszes munka 
együttes előrevitelét forszírozták.
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Tornaterem és többcélú csarnok kiviteli terve.
Az előző oldalon: hosszmetszet és alaprajzolt; jobbra fent: északi 
homlokzat, hosszmetszet, keresztmetszet és nyugati homlokzat.

Sajnos arra sincs remény, hogy elkészüljön az, amire 
kiviteli tervet adtunk. Tulajdonképpen véletlenül értesültem 
róla, hogy a tornacsarnokra most egy meghívásos pályázatot 
írtak ki; új helyet találtak neki lent valahol az arborétum 
alsó területén. A régi portaépület köveit tisztítják, a repedé
seket levakolják, de ez nem hosszú távú megoldás, és csak 
azt mutatja, hogy egyelőre az új kapuzat sem épül.

Országépito: Különös ez a történet, hiszen Pannon
halm ajelentősége mind az Egyház, mind az építészettörté
net és a műemlékvédelem számára kiemelkedő, és az évfor
duló ezt még jobban hangsúlyozza; ha a feladatokhoz mér
ten nem volt is elegendő pénz, kívülállóként azt képzelem, 
meg lehetett volna találni a módját, hogy a tervezésbe fek
tetett energiából többet hasznosítsanak.

Török Ferenc: A munkáinkra általában az a jellemző, 
hogy nehéz körülmények között folynak, az utóbbi években 
mégis sokminden megvalósult. Azt kelt mondanom, hogy 
hősies körülmények között épül például a hajdúdorogi gö
rög katolikus gimnázium és kollégium -  amelyet egyébként 
elsősorban Balázs Mihály és Somogyi-Soma Katalin tervez
tek -  jóform án minden pénz nélkül. Az eredmény aprán
ként, és sok áldozattal jön  össze a közös munkából. A gye
rekek, akik azt a házat építik, ott alszanak éjjel a pincében.

Országépito: Milyen körülmények között épül az 
EXPO-ra tervezett templom?

Török Ferenc: Szerencsére a vatikáni pavilonnak ter
vezett templom a Lágymányoson nagyon szépen halad; 
nagy öröm kettőnknek a Balázs Misivel, és a többieknek, 
akik részt vettek a tervezésben. Életem egyik legjobb kivite
lezőjével dolgozom, Hofstátter Márton pilisvörösvári vál
lalkozóval. Régi kőműves dinasztia, az apja is kőműves 
volt, s ő a testvérével a szakmában nőtt fel. Kiváló pallérok 
vannak; Mirk Sándor az a fajta pallér, akiről az ember a 
harmincas évekből hallott, hogy elvégezte a Felsőépítőipar
iskolát, és olyan építész, aki kőhöz, fához, mindenhez jó l 
ért. N ick Jenő, az egész vállalkozás menedzsere, gazdasági 
vezetője; ő tárgyal az alvállalkozókkal. Ez a Hofstatter- 
Nick-M irk olyan hármas, hogy az fantasztikus, és mindent 
megtesznek az épületért. Az Érseki Hivatal képviselője, 
műszaki ellenőre Benedetti Tibor; ő kint él az építkezésen.

A munkában igazi profik vesznek részt, és ami a lényeg, 
kiváló az együttműködés.

Az épületre megvan a pénz is, legfeljebb a belső be- 
rendezések készülnek majd apránként. Ennek az egész do
lognak -  még az EXPO-nak -  az volt az alapgondolata, 
hogy kommunikáció egy jo b b  világért. A templom Isten és 
az Egyház kommunikációja az építészet történetében; ez a 
ház ennek a rétegeiből áll össze, és az egyik réteg az urna- 
temető, ami egy katakomba-szerű dolog lesz. A díszítőszob- 
rász-részek majd úgy készülnek, ahogy az urnahelyek árusí
tásából jön be a pénz. Arra törekedtünk, hogy itt ne közte
mető legyen, hanem kegyeleti hely, ahol a személyes igé
nyek szerint találhatók különféle helyek egy építészeti hier
archiában -  és ettől válik nekropolisszá.

Stáblista a Pannonhalmi Főapátság rekonstrukciós és fej
lesztési terveihez (1993-95):

Főépítész: Török Ferenc 
Építésztervezők: Török Ferenc, Balázs Mihály 
Építész munkatársak: Bartók István, Füke András 
Kiviteli tervek: Róth János, Magyar Ádám, Lázár Ferenc
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