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JEZSUITA KÁPOLNÁK 
BELSŐÉPÍTÉSZETE

A jezsuiták az 1928-ban felszentelt, majd 
1950-ben államosított zugligeti Manréza 
helyett a rendszerváltást követően cserein-
gatlanként kapták meg a dobogókői Kádár-
villát, és az ahhoz tartozó kormányőrségi 
épületeket. A lelkigyakorlatos házként 
használt épületet bővítették, majd a 
hozzáépítés tetőterében kápolnát alakítot-
tak ki. Geri bácsi dobogókői házának mű-
vezetése alkalmával találkoztam a Lelkigya-
korlatos Ház vezetőjével, Vízy Elemér SJ 
atyával, aki elmondta, hogy az ott látottak-
hoz hasonló szellemiségben szeretnék a 
meglévő épületüket gazdagítani. Elsőként 
a kápolnát kellett barátságosabbá tenni 
belsőépítészeti megoldásokkal, de felme-
rült a Lelkigyakorlatos Ház későbbi bővítése 
is. A kápolna belsőépítészetére három ja-
vaslatot is rajzoltam, mielőtt közös munká-
val és együttgondolkodással eljutottunk a 
megvalósított belsőhöz. A kialakítás fő 
szempontja a természetes fény maximális 
kihasználása volt, amelyből a bükkerdő 
mélyére szinte alig jut valami. Az ácsmunkát 
Filyó Mihály és csapata készítette el, akik Geri 
bácsi házán (és még számos Makovecz-

FÜZES ANDRÁS

házon) is dolgoztak. A jezsuita szertartások 
végzésének módjához alkalmazkodva állít-
ható magasságú oltárt kellett tervezni, mert 
hol a földön (sámlin) ülve, hol állva miséz-
nek. Hogy ne kelljen bizonytalan csukló-
pontokat kialakítani, a láb helyzetének 
változtatásával lehet az oltárlapnak kétféle 
magasságot adni. Tabernákulumot, ambót, 
padokat és minél több sámli felhelyezésé-
re alkalmas sámlitárolót is kellett tervezni, 
amelyek nagyon precíz asztalosmunkával 
valósultak meg. 

A Horánszky utcai Párbeszéd Házából is 
megkerestek, hogy két jezsuita – egy kicsi 
(8 fős) belső, és egy nagyobb alagsori, cent-
rális kialakítású – kápolnába állítható magas-
ságú oltárt tervezzek. A kisebb méretből és 
a centralitásból adódóan a dobogókőitől 
eltérő kialakítással készültek az oltárok, ame-
lyeket alapvetően két állásban használnak, 
de akár háromféleképpen is össze lehet 
rakni őket. A lábak mindkét esetben tömör 
tölgyből készültek, amelyeket az alagsor 
változó páratartalma miatt – akárcsak az 
őket emelgető személyeket – tömörebb 
kialakítással is erősítettünk. A munka elké-
szültét követően Zoltán atya egy rövid há-
laadó imát mondott. Így folytassuk a terem-
tés munkáját – tette hozzá végül. 

HORDOZHATÓ 
ÁLLATBEMUTATÓ KARÁM

A Körös–Maros Nemzeti Park azzal kere-
sett meg, hogy tervezzek a területükön 
tartott őshonos magyar állatok (szürke-
marha tehén és borja, szürkemarha te-
nyészbika, bivaly tinó, szamár, rackabirka, 
cigája, mangalica) bemutatására alkal-
mas szétszedhető-összerakható karám-
egységeket, amelyek meg határozott 
rend szer szerint sorolha tók, de önállóan 
is megállják a helyüket. A karámelemeket 
és állatokat különböző rendezvényekre 
szállítanák mint kísérő látványosságot, 
hogy népszerűsítsék, mi több, ismertté 
te gyék ezeket a fajtákat, mert – bánatuk-
ra – sokan fel sem ismerik a szürkemarhát.

Tihany, családi ház átalakítása, bővítése, vázlatterv, 2013
Egy sajátosan beépített telken a meglévő, 

aránytalanul nagy ház megtartása és bővítése mellett 
kellett helyet találnom egy másik háznak. 

A feladat összetett volt, mert a családon belül 
nem volt egyesség, s a munka félbe is szakadt.

Tahitótfalu, családi ház, 2013 • A főúttól felfelé húzódó enyhe lejtésű telken korábban egy kis kőház állt, amit nem lehetett megtartani. 
A hosszúkás telek tetején elhelyezett tornácos ház keresztirányú szárnya tagolja a telket, és védettséget nyújt az így kialakult telekrészeknek. 

A hosszanti tömegben a nappali felett látszó tetőszerkezet készült, a többi helyiségben váltott pallósoros fafödém.
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Dévaványa – Ecsegi-puszták kőmagtári tábla területén létesítendő épületegyüttes: 
1300 szürkemarha és 200 bivaly külterjes tartására téli szálláshely kialakítása a 
szükséges kiegészítő funkciókkal: kapuépítmény • szemestermény-tároló • gépszín • 
műhely, raktár és mosó • kútház és víztározó • hullakamra és boncoló • trágyatárolók • 
tűzivíz-tároló • irodaépület • ház a kint élő gulyásoknak

Vigántpetend, lakóház, 2013 • A falu történelmi magjához közel található a foghíjtelek, amelyen az építtető egy, a balaton-felvidéki hagyományokat 
őrző, de korszerű lakóházat szeretne építtetni. A ház hagyományosan oldaltornácos, ami hátrafelé teraszként kibővül, a hosszanti tömeget kissé 
megtörve L-alakban. Ez a telket kettéosztva egy kintről védettebb kert kialakítását biztosítja. A tetőtér beépített, galériás kialakítású.

MIKE DIÁNA

CSILLAGHEGYI BÖLCSŐDE 
ÉS ÓVODA

Lassan három év telt el azóta, hogy a buda-
pesti III. kerület Önkormányzata felkérte 
Mako vecz Imrét, alakítson át Csillaghegyen 
egy óvodát, és tervezzen mellé egy bölcső-
dét, amelyek szervesen együtt élnek, mű-
ködnek. Imre bácsi Mártélyra utazott, ezért 
arra az időre a bölcsődét új vándorára, azaz 
rám bízta, azzal az intelemmel, hogy „a 
gyerekeknek szépet kell csinálni”. A feladat 
nagyon nagy és összetett volt.

Bizalmat kaptam minden Mesteremtől, 
amit nagyon köszönök. Először történt, 
hogy én feleltem mindenért. Apránként 
kezdtem összerakni a mozaikokat: előíráso-
kat, szabványokat, társtervezőket kerestem, 
szerződéseket, tervezési programot írtam. 

Közel áll hozzám a térgeometria, ezért 
az alaprajzokat először hatszögletű raszter-
rácsra kezdtem felszerkeszteni, ami nem-
csak tiszta rendet ad, de kötöttségeket is. 
Sok zsákutcába futottam bele.

Imre bácsi halála után Kravár Ágnestől 
kaptam segítséget, én lettem a szárnysegéd-
je. A szerepek helyükre kerültek, mert gyors 
és összefogott munkára volt szükség, hogy 
tovább tudjunk haladni. Nagy lelkesedés-
sel, és sok álmatlan éjszakával jutottunk el 
oda, hogy a tervek elkészültek. Kitűnő 
csapat végzi a kivitelező munkát, az 
épület mára szerkezetkészen áll. 
Jelenleg a belső munkák 
folynak. 
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