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A 2019.07.08 – 2019.07.14 között megrendezett V. Pannonhalma CAMPUS „A 

szépség szerkezete- a szerkezet szépsége” című kurzusának eredményei és 

beépíthetősége Pannonhalma város terveibe 

 

 

A kurzus célja 

 

A Pannonhalma Campus címben jelzett kurzusának célja az volt, hogy a hallgatók három gyakorlati 

példán keresztül vizsgálják és értelmezzék az épített szerkezetek mérnöki logikájának és esztétikai 

tartalmának összefüggéseit és a vizsgálódásaik eredményeként születő alkotásokban fejeződjenek 

ki az ezzel a kérdéskörrel kapcsolatos gondolataik. 

 

 

A feladatok 

 

A lentebb részletesen ismertetett feladatok mindegyike egy-egy olyan szituáció kezeléséről szólt, 

amelyben a létrehozandó alkotás technikai, funkcionális és esztétikai értelemben egyaránt fontos. 

A fentiek miatt a problémák összetett jellegűek voltak, megoldásuk a mérnöki, építészeti és művészi 

szemléletmód együttes, integrált és mellérendelt alkalmazását igényelte. 

Az alkotó folyamatban a hallgatók egymástól (részben) eltérő, speciális ismeretei együttesen 

alkalmazva kellett, hogy elvezessenek a végeredményhez. 

 

A leírtak alapján a kurzus során következő három téma került feldolgozásra: 

 

Híd-városkapu 

 

A település megközelítését nyugati irányból a 82. sz-ú főútról leágazó bekötőút biztosítja. Ez a 

http://www.skhu.eu/
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bekötőút keresztezi a Pándzsa patakot. Az átvezetés egy vasbeton szerkezetű híddal történik. 

A feladat a meglévő műtárgy helyére egy új híd tervezése, amely a funkcionális elvárásokon kívül 

esztétikai értéket is hordoz, egyszersmind „kapuként” is szolgál, amelyen keresztül az utazó a 

városba lép. 

 

A feladattal kapcsolatos technikai elvárások: 

– Az új híd legyen alkalmas 2 forgalmi sáv, egy gyalogjárda és egy kerékpárút átvezetésére 

– A műtárgy alatti szabad átfolyási keresztmetszet érje el a patak vízhozamához szükséges értéket 

– A híd teherbírása az EUROCOD szerinti II osztályú legyen 

– Az alkalmazott műszaki megoldások és anyagok feleljenek meg a szabványokban 

foglaltaknak 

 

A feladat megoldása során értelmezendő volt a híd és a kapu szimbolikája, az áthaladás és 

megérkezés kettőssége, a várost, mint úticél és mint állomás. 
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Gesztenyés-horog löszfal 

 

A Gesztenyés horog Pannonhalma belvárosától az Apátságig vezető, hajdan a nyugati irányból való 

feljutást egyedül szolgáló vízmosás, erdei út. Csendes, árnyékos környezetben kanyarog, mély 

bevágását a lefolyó csapadék vájta a pannonhalmi dombság löszös, homokos, néhol homokköves 

talajába. 

A település szándéka, hogy ezt a már-már elfeledett utat újraélessze, hogy rajta az ide érkező 

turisták gyalogszerrel juthassanak el a profán városi térből a szakrális hegytetőre. 

A feladat az útszakaszon található, meredek, magas löszfal és a benne található, állékonyságát 

vesztett löszpince stabilizálása, valamint az útszakasz mentén egy, a nyugati völgy irányába 

megnyíló kilátópont létrehozása volt. 

A feladattal kapcsolatos technikai elvárások: 

– Tartósan oldódjék meg az instabil löszfal pince biztonságos megtámasztása 

– Szülessen megoldás a lokális csapadékkezelésre 

– Szűnjön meg az erózió 

– A kilátópont legyen alkalmas egyszerre legalább 10 személy fogadására 

– A kilátópont környezetében alakuljon ki egy pihenőhely 

A tervezés során fontos szempontként jelentkezett a finom természeti környezet és a beleékelődő 

mérnöki mű ellentétpárjának feloldása, a köznapit az emelkedettel összekötő út bejárása során, a 

belső út, a metamorfózis. 

 

http://www.skhu.eu/
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Kulturális köztér a bortároló-magtár udvaron 

 

A tervezési terület a város történelmi magjában, két, települési szinten jelentős méretű épület által 

közrezárt udvaron található. 

A feladat egy olyan köztér létrehozása, amely elsősorban kulturális események (koncertek, 

szabadtéri színház, előadások, stb.). 

A feladattal kapcsolatos technikai elvárások: 

– A keletkező köztér jelentős részben szilárd burkolatú legyen 

– Oldódjék meg a terület csapadékkezelése 

– Teremtődjék meg a tervezett létszám és a kulturális események infrastruktúra igénye 

– A terv kezelje az árnyékolás kérdését 

– A terv foglalkozzék a mobil térlefedés kérdésével 

 

A feladatmegoldás kulcskérdései voltak a történeti városközponttal, mint befogadó közeggel történő 

térkommunikáció, a kultúra, mint funkcionális definíció, az épített környezet adottságai és az ezekre 

adott válasz. 

 

http://www.skhu.eu/
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A csapatok felé elvárás volt, hogy munkájuk során részletesen foglalkozzanak a 

 

– feladatmegfogalmazás 

– problémafeltárás 

– funkcionális kérdések és térkapcsolatok értelmezése és ismertetése 

– építészeti, művészeti és mérnöki indítékok, illetve összefüggéseik ismertetése 

– építészeti, művészeti és mérnöki megoldások, illetve összefüggéseik ismertetése 

– a létrehozott alkotás és környezetének kapcsolatáról szóló elemzés 

 

kérdéseivel, és a prezentációk során a megszületett következtetéseiket ezeknek vonatkozásában 

ismertessék. 

 

 

A résztvevő hallgatók és a csoportok 

 

A kurzuson magyarországi és szlovákiai egyetemek hallgatói vettek részt, összesen 25 fő, szakmai 

összetételüket tekintve az építész-, a mérnök-, illetve a művészeti képzés területéről. 

A három feladat megoldására két 8 fős és egy 9 fős csapat alakult. A csapatok a hét folyamán csak 

saját feladatuk megoldásával foglalkoztak, a többiek munkájával csak a szerdai időközi beszámoló, 

illetve a szombati prezentáció során ismerkedhettek meg. 

A három munkacsoportot úgy alakítottuk ki, hogy azok mindegyikében képviseltessék magukat a 

különböző, fent felsorolt tudományterületek. 

 

 

A konzulensek munkája 

 

A konzulensek (mentorok) szakmai összetétele követte a hallgatói szakmai összetételt, azaz építész, 

építőmérnök és képzőművész egyaránt megtalálható volt közöttük. 

A konzulensek számára a csoportmunkák helyszínén önálló munkaállomás állt rendelkezésre, itt 
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kereshették fel őket a hallgatók. A konzultációk nem voltak időponthoz, vagy időtartamhoz kötöttek, 

céljuk, az volt, hogy a csapatok a felmerülő kérdéseikre a lehető legalaposabb feleletet kapják. Azok 

a kérdések, melyek egyszerű utánjárással megválaszolhatók voltak, nem képezték a konzultációk 

tárgyát, ilyen esetekben a tájékozódás más formáját ajánlották a konzulensek a hallgatóknak. Ebben 

a tekintetben a konzulensek esetenkénti döntései voltak a mérvadóak. 

A komplex kérdésfelvetések kezelésébe a konzulensek esetenként  kollégáikat is bevonták, ilyenkor 

csoportos konzultációk keretében keresték a válaszokat. 

A konzulensi munkaállomás természetesen nem jelentett helyhez-kötöttséget: a csoportok 

munkahelyei látogathatók voltak, az ott tapasztaltak alapján a konzulensek szabadon 

indítványozhattak beszélgetéseket, kérdezhették a diákokat, javíthatták az észrevett hibákat. 

A feladatokkal kapcsolatos tárgyi problémák feloldásán túl a csapatok munkaszervezési, szervezeti 

metódusának kialakításában, vagy szükség esetén módosításában is számíthattak a konzulensek 

segítségére. Hasonlóképpen, amennyiben úgy ítélték meg, a konkrét kérdéseken túl szemléletbeli 

tanácsokkal is elláthatták a hallgatókat. 

A fentebb említett, szerda esti időpontban tartott időközi beszámoló során a konzulensek főszerepet 

játszottak: kérdéseikkel, javaslataikkal hozzásegítették a hallgatókat koncepciójuk finomításához, 

vagy akár módosításához, újabb irányokra, összefüggésekre világítottak rá, további lendületet adva 

a munkához. 

A tárgyi kurzus és a korábbi évek tapasztalatai alapján egyaránt bátran kijelenthető, hogy a kvázi 

oktató-hallgató reláció mellett a konzulensek és a diákok között szinte kollegiális kapcsolat tudott 

kialakulni, amely a munkahét légkörét oldottá, barátivá tette, ugyanakkor megtermékenyítően hatott 

a feladatok megoldásában. 

 

 

A munkafolyamat 

 

A résztvevő diákok megérkezésük napján ismerkedtek meg a feladatokkal. A szóbeli tájékoztatás 

mellett a szükséges alapinformációk elektronikus formában is rendelkezésükre álltak. Munkájuk már 

ekkor elkezdődött, a helyszínek meglátogatásával és az első benyomások megszerzésével telt a 

délután. 

http://www.skhu.eu/
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A munka kedden reggel folytatódott, a csapatok önállóan dolgozták ki a munkarendjüket, határozták 

meg a csoporton belüli feladatmegosztást. A szerdai nap estéjén egy időközi beszámoló keretében 

mutatták be addigi eredményeiket, felvázolták a kialakult elképzeléseiket, koncepciójukat. Ezen az 

eseményen a konzulensek és külső szakmai „zsürorok” tekintették át a részeredményeket, s azok 

ismeretében bírálataikkal segítették a további munkát. 

A feladatmegoldás határideje a szombati nap volt, ennek délutánján a csapatok prezentáció 

keretében ismertették a megszületett terveket. 

A munka naponta 08.00. órától 18.00. óráig tartott, ezt az időszakot az étkezések szakították meg. 

Természetesen a fenti időkereten kívül is lehetősége volt a csapatoknak témájukkal foglalkozni, s 

ezzel a lehetőséggel éltek is. 

 

 

Az eredmények értékelése 

 

A csapatok a számukra kiadott feladatokat a szombati határidőre megoldották, a prezentációkat 

sikeresen megtartották. 

 

Az elvégzett munka minősége szempontjából kisebb eltérések voltak tapasztalhatók, ennek oka a 

feladat értelmezése során felállított fogalmi keretek mélységének különbözőségében keresendő 

elsősorban. A három problémakör kétségtelenül komplikált, széles értelmezési tartományt igénylő, 

a környezeti kapcsolatok (a fizikai és táji közegen kívül ide értendőek a történeti, városszöveti, 

kulturális, jelentéstartalmi, stb. összefüggések is) elmélyült, alapos elemzését feltételező volt. Az 

első napokban tehát a szituáció megtapasztalása, értelmezése és megértése volt a feladat. Ezt az 

egyes csapatok eltérő módszerekkel, ebből adódóan pedig szintén eltérő eredményességgel 

oldották meg. Ebből következik, hogy a folytatásban, a szintézis és a reakció fázisában, azaz a 

konkrét alkotó munka során születő megoldások eltérő színvonalon valósultak meg. 

 

A csapatmunka a rendelkezésre álló idő szűkössége és a feladatok komplexitása miatt eleve 

feszültséggel terhes kellet legyen, a hallgatók az ebből adódó, törvényszerű konfliktushelyzeteket 

jól kezelték. A hét folyamán nagy odaadással és szorgalommal viszonyultak a munkához, egymással 

http://www.skhu.eu/
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empatikusak voltak, a munkacsoportok belső dinamikája alkalmas volt a nívós alkotások 

létrehozására. A mérnöki-művészi-építészeti hármasságból fakadó szemléletmódbeli 

ambivalenciákat zökkenőmentesen oldották fel, a feladatmegosztás módszerét jól és sikeresen 

alkalmazták. 

 

A személyes kapcsolatokat a hallgatók és a konzulensek tekintetében egyaránt a konstruktív, 

kiegyensúlyozott, barátságos légkör jellemezte. 

 

A megszületett alkotások a kurzus elején megfogalmazott elvárásokat kielégítették, az elkészült 

munkák reflektáltak a felvetett problémákra. 

 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a kurzus sikeresen zajlott, a kitűzött célokat elérte. 

 

Az eredmények hasznosulása 

 

A kurzus feladatai Pannonhalma Város Önkormányzat fejlesztési elképzeléseihez igazodtak. A 

Pannonhalma Campus története a Bortároló épület hasznosításár kiírt csoportmunkával kezdődött, 

amely 2016-ban sajnos nem nyert támogatást. Az akkori kurzus időbeli korlátai (4 napos tervezési 

feladat) miatt a csapatok csak érintőlegesen tudtak az épülethez kapcsolódó területtel foglalkozni, 

pedig a Bortároló- Magtár tömb a távlati elképzelések szerint amellett, hogy egy ideális 

rendezvénytér lehetne, a városi főtér funkcióját is be kellene, hogy töltse. Az erre a területre 

vonatkozó fejlesztési elképzelések ideális kidolgozása több száz évre meghatározza a városközpont 

térszerkezetét, megjelenését, az ott elérhető funkciókat, így ezek minél jobb minőségű kidolgozása 

a város elsődleges célja jelenleg, hogy a következő 7 éves fejlesztési ciklusban ez a terület ne csak 

megújuljon, hanem ott egy új városközpont jöjjön létre. 

A Gesztenyés Horog rehabilitációja szintén volt már téma a Pannonhalma Campuson, az ott készült 

tervek alapján idén el is indult a fejlesztés első üteme, amely magára az útra koncentrál, azonban 

már akkor is felmerült problémaként, hogy a rendkívül látványos és az állékonyság hiánya miatt 

egyben problémás löszfallal külön érdemes lenne foglalkozni, hogy az eredeti szépségében 

megmaradjon, bemutatható legyen, de a baleseti kockázatok is csökkenjenek egy esetleges 
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beavatkozás által. 

Az apátság korábbi, valamint a város jelenleg futó turisztikai fejlesztései (Csapdaház, TSZ műhelyek, 

Gesztenyés Horog) is azt a célt szolgálják, hogy a városba látogató turisták számát növeljük. Ezek 

a vendégek jellemzően autóval, az M1 autópálya irányából Écs településen keresztül a 82-es úton 

át a Petőfi Sándor utcán érkeznek a településre. Az út első szakasz egy indusztriális környezetben 

halad (benzinkút, pálinkafőző, korábbi malom, autókereskedés), majd közvetlen a funkcionális 

városközpontba ér. A kettő közt térelválasztó elem lehet a vasúti átjáró, valamint a Pándzsa patak 

fölötti híd. A város régi célja, hogy ezt a két területet egy olyan szimbólummal válassza el egymástól, 

ami az ide érkező vendégeknek egyértelművé teszi, mikor érkeznek meg Pannonhalmára. Az 

elkészült tervek ehhez megfelelő alapot biztosítanak. 
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