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pannonhalmi bencések az elmúlt évek építkezéseihez mérten egy kisebb épületet, új látogató-bejáratot adtak át idén,

viszont amennyire apró a látható kubus, akkora a változás a megismerés, a befogadás útján.
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A Pannonhalmi Bencés Fõapátságot ismerõk
körében ez a változás érthetõ és elfogadható, ugyanakkor mindenképpen magyarázatra szorul. De mi is ez a változás? A Czigány
Tamás vezette gyõri Czita tervei alapján elkészült látogatóközpont egyik új eleme, mely
a vendégek fogadásásra kialakított építészeti koncepció része. A kosaras-dombi látogatóközpont továbbra is a megérkezés fõ helyszíne maradt, parkoló, gyülekezõhely és
mindaz, amit az épület nyújtani hivatott: a felkészülés. A látogatók innen, az apátság alatt
fekvõ kis erdõben kanyargó sétaúton keresztül juthatnak fel a fõbejárathoz, illetve a várfalak alatt vezetõ körútra, ami az új bejárathoz
visz. Korábban a látogatók a fõbejáraton át
– irányított útvonalon –, az apátság épületei
között, a gimnázium ablakai alatt elhaladva
jutottak az apátság termeibe, csoportvezetõ
felügyelete mellett. Mostantól az új bejárattól indulva nem csak fizikailag, hanem lelkileg is új útvonalat járnak be. Az új bejáró
a várfal tövébõl közvetlenül a bazilika elõtti
térre, a Hóman-bástyára visz. Falon keresztül, „vágott” bejáraton át, egy soha nem létezett kapun át jutunk fel ide. A barokk kori
várfalat a 40-es években új várfal-palásttal
toldották meg, amit az eredeti elé húztak fel,
majd a két fal közötti részt feltöltötték. Ebben
az idõben és térben nem létezõ kitöltõ anyagban halad fel a látogató, mintegy áttörve
az új várfalat, az apátság újkori történetének
idõrétegét, bepillantást nyerve egy korábbi
korban létezett, ma már nem látható anyag
világába.
Ez a momentum szoros rokonságban áll
a bazilika belsõ terének átalakításával,
amit tavaly augusztusban szenteltek újjá
(OCTOGON 2012/8). Vagyis a történet teljes kibontása, az eltolódottnak tûnõ hangsúlyok kiegyenlítése az építkezések látható és
érezhetõ igyekezete. Továbbá az új útvonal

A várfalban kialakított kapuzat, nyersbeton kerettel
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Az új bejáróval együtt audio-guide rendszert is kialakítottak, így egyénileg is látogathatóvá vált az Apátság

megszületése mögött sejthetõ és érthetõ az
a vágy, hogy az egyre több látogatót vonzó
apátság – és ezt a vendéglátószerepet büszkén vállaló közösség és intézmény – a mindennapjait, intim, közösségi létét, életét óvja.
Nem vitatható a döntés, hogy a vendégsereget ott fogadják, ahol a laikusok számára is
látogatható épületek, terek találhatók és nem
a közösség, illetve a bencésekhez tartozó
gimnázium területén.
Az új bejáró lényegében függõleges út, ami
a várfalon történõ átjutást és feljutást valósítja meg. Nem is beszélhetünk szó szoros
értelemben vett épületrõl, hiszen ez a kürtõ
elsõsorban funkcionális és gyakorlati szerepet lát el. Lépcsõ, illetve lift közbeiktatásával
a látogatókat átjuttatja ezen a fizikai és térbeli gáton. A funkcionalitáson túl spirituális szerepet is ellát, hiszen egy út közbensõ
pontja, az imához vezetõ út egy lépcsõje.
Ezt a szerepet a választott anyagok – nyersbeton-felület és „talált” téglafalak –, illetve a beszûrõdõ és súroló természetes fény
megkomponáltsága hivatott szolgálni, mely
egyfajta függõleges irányultságot, felfelé
húzást valósít meg. A vizuálisan és élményben is sûrû tér után, az apátság falain belül
megjelenõ betonkubus vízszintesbe átfordu-
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ló, épületszerûen megjelenõ tömege hirtelen lezárást ad a kapunak. Kilépve a szélesszeles bazilika elõtti térre, talán túl hirtelen
a változás. Egy pillanatra a látogató azt érezheti, hogy elengedték a kezét, innentõl telje-

Természetes fény súrolja a barokk kori falazatot

sen rábízták a megismerést. Ugyanakkor ez
tekinthetõ a legnagyobb érdemének: a választás és a döntés szabadsága, csak utat mutat,
felkészít és elvisz oda, ahonnan a választás
a látogató kezébe kerül.

A lélek szabadsága
Átadták a Pannonhalmi Bencés F apátság erdei iskoláját Tápon
Oldottság, merészség, mûértõ kortárs kultúra-szeretet, nyitottság, high-tech és minimál építészet.
Ki

hinné, hogy mindez egy évezredes szerzetesrendet jellemez?

ismét példamutató építészeti beruházása az apátságtól
egy épületbõvítésnek köszönhetõen.
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„A szervezettség itt inkább a Lélek szabadságában megélt sokféle egyensúlyából születik, mint bármiféle szigorú, szervezeti centralizmusból” – hangzik a benedeki hagyomány,
mint a rend öndefiníciója. Hát, itt van a kutya
elásva! A lélek szabadsága. Így talán kön�nyebben érthetõ, hogy a bencés gimnáziumban 54 szakkörbõl választhatnak a diákok
(egyebek mellett vívást és hébert is). Továbbá mindaz, ahogy az 1997-tõl folyamatosan, több fázisban megvalósuló, a világ
több jelentõs építészeti magazinjában publikált, húsbamaróan kortárs épületek létrejöhettek. Noch dazu, helyi biomasszát hasznosító fûtõrendszer, és az a siker, ami az egy
évtizede minden nyáron megrendezett, fiatal
tervezõknek is szabad teret engedõ, Arcus
Temporum, kortárs mûvészeti fesztivált kíséri. Madárperspektívából pásztázva az építészeti tettek sorát: 1997-ben Czigány Tamás
Diákkápolnája, 2003-ban Czigány Tamás
Borászata, 2004-ben Skardelli György
Fogadóépülete, 2009-ben Czigány Tamás
Biomassza-fûtõmûve, 2010-ben RoeleveldSikkes Architects Látogatói központja, 2011ben Czigány Tamás Zarándokháza és erdei
kápolnája, 2012-ben John Pawson új Bazilika belsõje, 2013-ban Czigány Tamás Turista
bejárata, és legutóbb, a Gutowski Robert-féle
erdei iskola épülete került átadásra.
A Táp településen álló egykori bencés plébánia a ’90-es évek közepétõl bencés ifjúsági
és kulcsos házként, erdei iskolaként mûködött,
mivel a kolostorban és a gimnáziumban nem
nyílt mód és hely zarándokok, vendégek
elszállásolására. A korszerûtlen, leromlott
állapot és az eredeti rendeltetés szerinti kialakítás egyaránt szükségessé tette a 19. század végi, L-alaprajzú épület felújítását, átalakítását és kibõvítését. Gutowski Robert, fiatal
magyarországi tervezõ, egykori bencés diák,
2007-ben tanulmányt készített a Pannonhalmi
Apátsági Gimnázium épületéhez csatlakozó,
külsõ kosárlabdacsarnok megvalósíthatóságáról – az õ tervei alapján zajlik most a 2014es átadású kosárpálya kialakítása. A gördülékeny munkakapcsolat és a kialakult bizalom
Az utcafronttal párhuzamosan futó bejárati lépcsõsort a lamellás burkolat takarja. Az erdei iskola,
bár Táp település központjában található, építészeti jegyeivel és a felhasznált anyagokkal
egyaránt a megnyugvás és a szerénység gondolatát közvetíti
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Azzal az egyszerû gesztussal, hogy U-alakká zárta az érkezõszárny a korábbi
épületegyüttest, belsõ udvar született, a lamellákkal megegyezõen, vörösfenyõbõl
A pofonegyszerû program, és az emelt belmagasságú látszótetõ egyaránt a beruházás dicséretes elemei

nyomán, 2009-ben kapott a Gutowski iroda
megbízást a tápi erdei iskola kibõvítésére.
Vörösfenyõ lamellás burkolatot visel az új
szárny, méltó társaként a már meglévõ, vakolt
épületnek. Az átalakításnak köszönhetõen
átkerült a bejárat az utcafronti lamellás burkolat mögé, továbbá fûtéssel gazdagodott
az intézmény. 5 szoba keletkezett, összesen
28 fõ számára, valamint létrejött a korábban hiányzó teakonyha, és az új épületrészben egy kényelmes foglalkoztató (tanterem).
A telek lejtését kihasználva a foglalkoztató pinceszintjén helyet kapott egy közel 100
négyzetméteres fedett-nyitott tér is, ahol fával,
agyaggal dolgozhatnak a vendégek vagy
épp ping-pongozhatnak. Ecce! Ordo vivendi!
(Íme! Az életmód!) Mondhatnánk joggal
a bencések építészeti ízlésére és lelkük szabadságára.
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Az 500 négyzetméter teljes alapterület építési költségei alig érték el a 80 millió forintot
A lamellák megidézik a szemlélõben, a hozzávetõleg azonos tervezési évû, Czigány Tamás által jegyzett, bencés zarándokház betonoszlopait és kápolnájának lamelláit
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