
A PILISCSABAI KATOLIKUS 
EGYETEM

Beszélgetés Schneider Jánossal és Sik
lósi Józseffel

Országépítő: Hogyan született, meg a gondolat, 
hogy Piliscsabán katolikus egyetem legyen? 
Schneider János: 1988 közepetáján összeült né
hány értelmiségi, világi és egyházi emberek és a 
közelgő rendszerváltást érzékelve intenzíven neki
láttak a magyarországi katolikus egyetem előkészí
tésének. Az első megbeszélések eredményeképpen 
létrejött a Katolikus Egyetem Alaptvány, ezt 1989 
őszén hivatalosan bejegyezték.
Országépító: A  kezdeményezés mögött intézmények 
álltak, mint a katolikus egyház, vagy magánszem- 
lyek?
Schneider János: Az Alapítványt magánszemélyek 
kezdeményezték, közöttük a legmagasabb egyházi 
méltóság Várszegi Asztrik volt, akkor a katolikus 
püspöki kar titkára, köztudomású, hogy ő is 
pedagógus -  mint egyébként az alapítók nagy része
-  most pannonhalmi főapát. Mindegyikük érezte, 
hogy a felsőoktatási kapacitás szűkössége milyen 
jelentős gond, egyébként soha nem volt még ilyen 
mértékű túljelentkezés az egyetemekre, mint most. 
A  kulturális tárca részéről is megszülettek az első 
nyilatkozatok, hogy a felsőolrtatás fejlesztése 
hosszú távon a legolcsóbb beruházás, és -  ismerve 
a nyugat-európai felsőoktatási arányszámokat -  
elengedhetetlen a fejlesztés.

A  katolikus egyetemről azt kell tudni, hogy né- 
hányszáz éves intézményi múltja van Magyarorszá
gon, a világon 75-80 hasonló működik, Kelet- 
Európában például meglehetősen híres a lublini 
katolikus egyetem. Világi, vagy pontosabban 
ökumenikus intézmény, melybe bármilyen vallású 
hallgató felvételt nyerhet, az oktatóknak és a 
hallgatóknak az általános keresztény erkölcsöknek 
kell megfelelniük. Az egyháznak annyi köze van az 
egyetemhez, hogy részt vesz az alapításban, min
den katolikus egyetemnek van egy teológiai fakul
tása és az illetékes egyházmegye ellátja a lelkészi 
szolgáltatást az azt igénylők számára. Minden más 
intézménye a megszokott: egyetemi tanács irányít
ja, van rektora, vannak dékánjai. A  katolikus 
egyetemek létesítését II. János Pál pápa is szorgal
mazta egy konstitutumban, amelyet Magyarorszá
gon is terjesztettek a pápalátogatás idején.

A  volt szovjet laktanyák hasznosításával kapcso
latban többféle pályázat jelent meg, a Katolikus 
Egyetemi Alapítvány is megtekintett néhány lakta
nyát, többek között a piliscsabait is. Az önkor
mányzattal hamar sikerült egyezségre jutni. Vilá
gosan kell látni, hogy avval, hogy az önkormányzat 
lemondott a laktanya hasznosítási jogáról az 
egyetem javára, nagyon jelentős bevételtől esett el, 
mert a vételár fele őket illette volna. Az Alapítvány 
pályázatát elfogadta a tárcaközi egyeztető bizottság

és a költségvetés is és 1990 elején az egyetem meg 
is kapta a laktanyát saját céljaira.
Országépító: A  tervezés az Alapítvány által összeál
lított program szeint indult?
Schneider János: Amikor az egyetem létesítése 
valósággá vált, két programot is kellett készíteni, 
egyiket a kultuszminisztérium számára, mert 
magának az egyetemnek az alapítása meglehetősen 
hosszadalmas eljárást igényel és csak a jóváha
gyott oktatási programot adhattuk oda a tervezők
nek, hogy abból induljanak ki.
Országépítő: Hogyan választották ki a tervezőt? 
Schneider János: Egyrészt személyes ismeretség 
révén, másrészt Piliscsaba önkormányzatának már 
remek kapcsolata volt a MAKONA irodával. Tud
tuk, hogy az itt dolgozóknak nem lesz idegen a 
katolikus egyetem problémájának megoldása. A  
kollégák valóban a dolog nagyszerűségét érezték 
meg, azt hiszem egyébként sincs az építész életé
ben sok lehetőség arra, hogy egyetemet tervezzen. 
Ez remek egymásratalálás volt.
Országépító: Mi volt ennek az együttműködésnek 
a története?
Schneider János: Ilyen előkészítési folyamat megle
hetősen hosszadalmas. Most, hogy az engedélyezé
si szintig elértünk, már több mint másfél éve 
dolgozunk együtt. Először egy beépítési tanul
mányterv készült és ennek során tisztázódott, hogy 
melyek azok az épületek ezen a 23 hektáros terüle
ten a meglévő körülbelül harmincból, amelyek még 
gazdaságosan felújíthatok és hosszú távon hasz
nálhatók. Előbb elvi építési engedélyt szereztünk, 
aztán bontási engedélyt az épületek nyolcvan 
százalékára. Az építési engedély úgy készült, hogy 
az a kivitelezői pályázat alapjául szolgáljon minden 
részletében.

A szerződést úgy kötöttük a MAKONÁval, hogy 
bárki is legyen a kivitelező, a tervezés folytatásá
ban a MAKONÁé az elsőbbség.
Országépító: A  kiviteli és részlettervek megrendelé
se már a vállalkozó feladata lesz?
Schneider János: Az az elképzelésünk, hogy a 
további szükséges terveket már ne az Alapítvány, 
hanem az építési vállalkozó finanszírozza. 
Országépító: Mikorra készül el az egyetem? 
Schneider János: Legalább két részre kell bontani 
az építést. Az idő sürget bennünket, mert a katoli
kus egyetem már működik, túl vagyunk az első 
féléven, de az apácazárdában, ahová befogadtak 
bennünket szívességből, csak 1994 szeptemberig 
maradhatunk. Itt két évfolyam tud tanulni, de ’94 
őszétől kezdve minden körülmények között szüksé
günk van a saját, nagyobb alapterületű épületünk
re. Addig öt épületet fogunk felújítani, illetve 
kibővíteni. Összesen öt épületet találtunk megtar- 
tandónak. Ezzel újabb másfél évig megoldjuk az 
elhelyezési gondjainkat, aztán tovább kell építkez
nünk. Ha évi 300 milliót be tudunk fektetni az 
építkezésbe, 8-10 év alatt tudjuk kiépíteni a teljes 
együttest. A  végső költségeket mai áron 3 milliárd- 
ra becsüljük, ezzel 1500 hallgató oktatását tudjuk 
majd biztosítani, beleértve kollégiumi férőhelyeket, 
könyvtárat, kápolnát, tanári lakásokat. 
Országépító: Milyen anyagi forrásokra lehet számí
tani?
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6.sz. épület (étterem és konyhaüzem) átalakításának alaprajza és metszete az éttermen, éttermi teraszon át (Zsigmond László)
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Schneider János: Minthogy új és össznépi célokat 
szolgáló intézményről van szó, természetesen 
számítunk a költségvetés támogatására. Időben be

is adtuk a pályázatunkat az 1993-as évi költségve
téshez, bíztatott minket a miniszterelnök Pécsett, 
a Janus Pannonius Tudományegyetem 250 éves
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9.sz. (23. old.) és a 6.sz. (25. old.) oktatási épület átalakítási alaprajza és bejárati homlokzata (Siklósi József)

évfordulóján mondott beszéde is, ott elhangzott, felsőoktatási intézményekké történő átalakítására,
hogy ebben az évben a költségvetés egymilliárd Sajnos, a kultuszminisztérium a pályázatunkkal
forintot kíván fordítani a volt szovjet laktanyák nem tudott vagy nem akart mit kezdeni, mire

23



onnan továbbjutott a Pénzügyminisztériumhoz, 
már javában tárgyalták a költségvetést, mi nem 
kerülhettünk bele. Azóta tárgyalunk evvel a két 
minisztériummal és bízunk benne, hogy az állami 
tartalékösszegekből jut pénz a kezdésre idén. 
Általában a költségek felét szeretnénk állami 
támogatásként megkapni -  hangsúlyoznom kell, 
hogy ez teljes mértékben beleillik abba a hosszú 
távú oktatáspolitikába, amit lépten-nyomon hal
lunk hivatalos helyekről. Folyik a külföldi ado
mánygyűjtés és azon is gondolkodunk, hogy a 
terület egy részén olyan kiegészítő tevékenységek
hez biztosítsunk helyet, amelyeknél a vállalkozás 
eedménye hitelfelvételhez is fedezetet nyújthatna. 
Az idő sürgetése miatt az első ütemhez elsősorban 
állami forrásra számítunk.
Országépító: Az egyház maga mennyire tud vagy 
kíván részt venni a beruházásban?
Schneider János: A  katolikus egyház természetesen 
résztvesz a munkában. A  kuratórium elnöke a 
püspöki kar elnöke és a püspöki kar titkára is 
aktív közreműködő. Az egri érsek úr főpásztori 
levelet fog kibocsátani, melyben felhívja a hívek 
figyelmét erre az új továbbtanulási lehetőségre és 
arra, hogy a beruházás támogatásához patrónuso- 
kat keresünk. De világosan kell látni, hogy a 
magyarországi egyházak anyagi helyzetét számta
lan új feladat mellett az egyházi javak visszaszol
gáltatása is nehezíti. Ezek javarésze szintén okta
tási célokat szolgál és hasznosításuk komoly 
terheket ró az egyházra.
Országépítő: Hogyan jött létre a tanári kar? 
Schneicber János: Az alapítók között volt több 
egyetemi tanár is. Ők maguk közül választották ki 
azt, akit aztán az egri érsek, az egyetem nagy 
kancellárja kinevezett dékánnak. A  professzorok 
megkeresték a maguk munkatársait, kollégáit. 
Érdemes megemlíteni, hogy nálunk nyugat-európai 
normák vannak az oktatás hatékonyságát tekintve, 
egy oktatóra kb. 15 hallgató jut, az ELTÉ-n ez az 
arány, úgy tudom, 2-3 hallgató oktatónként, ami 
iszonyú pazarlás.

Az első félévben a tanárképzés indult meg: ma
gyar irodalom, magyar és világtörténelem, magyar 
és szlovák nyelv. Az egyetem két fakultásból áll, az 
egyik a régi, Papnevelde utcai teológia, a másik az 
új, bölcsészettudományi kar. A  közeljövőben az 
utóbbi keretében létesül egy informatikai tanszék 
és megindul az újságíróképzés is. Kezdetben szó 
volt egy egészségügyi-szociális fakultás nyitásáról 
is, erre nagy szükség volna, de anyagi okokból 
lekerült a napirendről. Mindenesetre a 23 hektár 
még sokféle bővítésre ad lehetőséget a későbbiek
ben.
Országépítő: Mit jelentett tervezési szempontból, 
hogy laktanyából válik egyetem?
Siklósi József: Lényeges eltérések vannak Piliscsa- 
bán más laktanyákhoz képest. Először is különle
gesen szép természeti környezetben van és ez 
viszonylag ép, az oroszok is megkímélték. Mint 
több más szovjet laktanya, ez is korábbi magyar 
laktanya helyén és annak folytonos bővítésével jött 
létre. Itt híradósok voltak, akik se a környezetet, se 
az épületeket nem pusztították olyan vadállati 
módon, mint ahogy az a legtöbb helyen történt.

Mindenesetre hasznosítani csak azokat az épüle
teket tudjuk, amelyek a két háború közötti magyar 
laktanyához tartoztak, ezek szét vannak szórva a 
területen, a völgyben, aminek az alján patak is 
folyik.
Schneider János: Az első ütem végére a felújítások
kal, bővítésekkel 8000 négyzetméter hasznos 
terület áll az egyetem rendelkezésére. Ennek 
megvalósításához kevesebb pénzre van szükség, 
mint amibe a Móricz Zsigmond gimnázium került. 
Siklósi József: A  telepítést alapvetően a megtartan
dó épületek elhelyezése határozta meg. Minden 
későbbi új épületnek ezekhez kell majd kapcsolód
niuk. A  végső ütemben 18-20 000 négyzetmétert 
tervez beépíteni az egyetem, de a rendelkezésre álló 
hatalmas területen ez szinte eltűnik. A  megmaradó 
épületeket jelentősen átalakítjuk, természetesen 
szeretnénk a laktanya megjelenést megszüntetni. 
Az általános módszerünk az, hogy a szükségletek
nek megfelelően toldalékokat építünk a középfolyo
sós rendszerű épületekhez, melyeknek többnyire 
csak a főfalait és födéméit tudjuk megtartani. A  
bölcsészoktatás kisebb szemináriumi termeket 
kíván, ez a rendelkezésünkre álló épületekben jól 
megoldható volt.

A  megjelenítésben kezdettől nagy gondot jelen
tett, hogy úgy éreztük, a katolikus egyetem még 
azon túl is kell hogy jelentsen valamit, hogy egye
tem. Az emelkedettségét, szellemiségét ki szeret
nénk fejezni, úgy tűnik, találtunk is megoldást. A 
toldalékokat mint tornyokat álakítjuk ki, ezek 
adják meg a hangsúlyokat a területen és feloldják 
a régi homlokzatok monotóniáját. A  tornyok pedig 
régi katolikus templomok tornyát idézik, olyanokét 
is, melyek már régen elpusztultak. A  két legjobb 
állapotú épület 3-4 szintes, formájuk, arányaik, 
méretük egyáltalán nem illeszkedik a tájba. Rideg
ségük megszüntetéséhez ez megfelelő megoldást 
kínál.
Schneider János: A  legnagyobb költséget, a legfőbb 
gondot az elavult közműhálózat jelenti, azt az egész 
területen ki kell cserélni a végső ütemnek megfele
lő szintre. Olyan funkciók is lesznek, amit Piliscsa- 
ba egész közönsége használhat majd, a gyönyörű 
park is alkalmas erre.
Országépító: Az egyetem egészen új szervezete 
szemben áll a meglévő, önérdekből lobbizó felsőok
tatási intézményekkel. Az utóbbi években sok új 
egyetemi kezdeményezésről lehetett hallani, kiala
kult-e valamifajta szövetsége az új szellemű egyete
meknek?
Schneider János: Az új felsőoktatási törvény maga 
is radikális változtatásokat kíván, de előkészítése 
is két és fél évet vett eddig igénybe és nem hiszem, 
hogy a parlament rövid időn belül elfogadná. A 
törvény korszerű, európai normatívák szerint kell 
hogy rendezze a hallgatók, oktatók és az állam 
kapcsolatrendszerét. Ha ezt a törvényt majd elfo
gadják, akkor a meglévő struktúra biztos, hogy 
nem maradhat fenn sem az állam túlzott szerep- 
vállalását illetően, sem az egyetemi autonómia 
vonatkozásában. A  mi szervezeti formánk már 
eleve az ideálisnak tartott, a régi szisztémától 
gyökeresen különböző alapon jött létre. Ezt mi 
magunk megtehettük a törvény elfogadásától
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függetienül is, mert abban a szerencsés helyzetben 
voltunk, hogy az alapításkor végiggondolhattuk, 
hogy mi a legmegfelelőbb szervezeti forma és a 
tanároknak és hallgatóknak ezt tudomásul kellett 
venniük. Semmi olyat nem tanítunk, amire nincs 
szükség, az egyetem fenntartását az állam mellett 
a hallgatóknak a komoly anyagi hozzájárulása teszi 
lehetővé. Arra vigyázunk, hogy ebből a pénzből 
csak annyit költsünk el, amennyire feltétlenül 
szükség van, mert a tandíj így is magas, 45 OOO

Forint egy évre. Mi, mint egyházinak tekintett 
intézmény, a normatív állami támogatásnak csak 
a felét kapjuk. Az állandó tanári létszám minimá
lis, óraadó tanárokkal dolgozunk.
Más új felsőoktatási intézményről pedig nem 
tudok, ami már oktatna. Vannak a miskolci böl
csészek, de annak a diplomáját, mint magán- 
egyetemét, az állam nem ismeri el. így a mienk az 
első és eddig az egyetlen a rendszerváltás óta.
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Beszélgetés az építészekkel

Siklósi József: Ez valahogy nekem mostanáig 
nagyon nagy kérdés maradt, hogy mitől lesz egy 
egyetem egyetem.
Zsigmond László: Amit János (Schneider) mond, 
hogy mindig a következő lépést meg kell tenni előre, 
az gyakorlatilag előre is viszi a dolgokat és biztos, 
hogy működni is fog, de ebből valami hiányzik. 
Siklósi József: Ugyan nem foglalkoztam komolyan 
az egyetemek történetével, de az a kép él bennem, 
hogy egy nagyon pici magból indul és lassan nő 
egyre nagyobbra. Vannak bizonyos egyetemek, 
amiket eleve nagyként alakítanak, de nekünk ez a 
gondunk, hogy megvan a végleges program: 18 OOO 
négyzetméter egyetem, ami egy kompakt egész. Azt 
sejtettük, hogy egy egyetem nem olyan, hogy 
megtervezem és akkor ötven év múlva is úgy fog 
működni De a baj az, hogy gyakran két hét múlva 
se volt igaz, ami le volt írva. Mintha nem volna egy 
központi gondolat, ami a részleteket is meghatároz
hatná.
Gerle János: Az a néhány állandó tanár nem tudja 
ezt megfogalmazni?
Zsigmond László: Lehet, hogy tudják, de valahogy 
sosem volt módunk az oktatásról beszélni nem ér 
el hozzánk az elképzelésük. Ahogy Piliscsabára 
költöznek, meg kell hogy változzon a jelenlegi 
struktúra, ott már nem lehet óraadó tanárokra 
építeni De hogy pontosan hogy zajlik majd az élet, 
ezen senkinek sem já r  az esze. Schneidemek az a 
gondja, hogy biztosítsa a megfelelő körülményeket 
és azt mondja, majd a többit maguknak elrendezik 
akkor.
Siklósi József: Itt van például a nagy terem kérdé
se. Volt nem tudom hány tervfázis, mindig részlete
sen megbeszéltük, mi legyen benne, többször 
rákérdeztünk, nem kell-e egy terem, ahol egyszerre 
legalábbv 250 ember le tud ülni Nem, elég lesz a 
szemináriumi terem. Aztán az utolsó határidő előtt 
egy hónappal egyszerre eszébe jutott valakinek, 
mintegy véletlenül hogy bizony szükség van a 
nagy teremre is az első ütemben. M i mindig igye
keztünk elérni hogy részletes véleményt adjanak 
oktatási szempontból arról, amit lerajzoltunk, de 
ezt nem kaptuk meg.
Zsigmond László: Vártuk a részletekbe menő 
kéréseket, hogy hová tegyünk cy tót, elhúzható falat, 
mit hogyan akarnak használni Nyilván foglalkoz
tak az oktatás tartalmi kérdéseivel de hogy az 
milyen térbeli feltételeket igényel, avval nem. így 
nagyon nehéz dolgozni ha nincs ellenállás.
A  struktúra olyan, hogy itt van János, ö reggeltől 
estig mást se csinál most, mint pénz után fut. Ó 
indította be az egyetemet kezdeményező néhány 
barátjával a Ménesi úton a jelenlegi oktatást, ó 
szerzett be mindent, amire szükség volt Akkor, 
mondjuk, nem csoda, hogy másra nem jutott az 
erejükből
A másik bázis az egyház, a dékán, a professzorok, 
akiknek a véleményével mi nem szembesülünk. A 
harmadik, akivel rendszeresen tartjuk a kapcsola
tot a beruházó, Csiki Gábor, aki mérnök, akinek 
viszont az a dolga elsősorban, mondjuk, hogy

milyen lesz a nyomás a gázvezetékben Tulajdon
képpen minden ránk van bízva.
Általában, ha jön  hozzánk egy megrendelő, akkor 
úgy gondolja, hogy olyat csinálunk, amit ö szeretne 
magának. Vagyis erről van egy elég pontos képe, 
hogy mit szeretne. Ebben az esetben nagyon kevés 
volt az inspiráló kezdeményezés a megrendelő 
részéről, és menet közben sem volt elég vissza

jelzés. A rajzainkkal való túlzott elégedettség 
minket tett bizonytalanná
Gerle János: Mi volt az, amit központi gondolatként 
ti magatok találtatok ki?
Zsigmond László: Ügy kezdtem gondolkodni hogy 
itt van ez a völgy a Pilisben, legyen olyan ez a 
telep, mintha egy szűz terület volna, ami lassan 
népesül be. Először megérkezik egy kis csoport, 
akik ott akarnak élni-tanulnl Mondjuk építenek 
maguknak, mert hívók, egy kis kápolnát Aztán 
folyamatosan jönnek hozzájuk emberek és külön 
csoportok, akik belakják ezt a völgyet kialakul a 
közösségi élete. Ezt az aspektust próbáltuk végig
vinni és ebből a fiktív folyamatból következtetni 
arra hogy például hol van a kápolna helye, mert 
egyébként hogy döntöm e l hová tegyem?
Gerle János: A Pilisben -  annak sajátos múltjával 
a rendszerváltás küszöbén létrejön egy teljesen új 
intézmény -  akkor ennek a katolicizmusra vonat
kozóan is valami új impulzussal kellene bírnia. Nem 

jelenhet meg stílusként mondjuk a Mária Terézia 
féle  barokk, hanem valami aminek megvan a 
hagyomány tartalma is (Pilis), de ami elsősorban a 

jövőből építkezik. Mint tanárképző, amúgy is eleve 
a jövőre vonatkozik itt minderL Ebből a professzo
rok aligha tudnak valamit formailag megfogalmaz
n i viszont éppen a terv inspirálhatná őket 
Siklósi József: Számomra az egyetem mindig egy 
városias struktúrát jelent, itt pedig egy hatalmas

A 7.sz. (26. old.) adminisztrációs épület (Zsigmond László) 
és a 2-sz. oktatási épület (Bata Tibor) homlokzata
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zöld park közepén van elszórva néhány ronda 
épület és ezek felújításával kell megadnunk az 
egyetem szövetét. így megpróbáltuk a megmaradó 
épületekre koncentrálni az oktatást, hogy legalább 
ezeken a pontokonjöjjön létre valami sűrűsödés. A  
kollégium lehet teljesen a természetbe ágyazva. 
Zsigmond László: A meglévő épületek -  az első 
ütem -  mintegy a felét adják a végleges területnek, 
ebből is elsősorban a két nagy épület, tehát amikor 
eldőlt, hogy ezeket meg kell tartanunk, ezzel már az 
egyetem térbeli rendszere is nagyjából kirajzolódott. 
Még azzal is számolnunk kell hogy valamilyen 
oknál fogva nem kerül sor további ütemekre.
A  tornyok ötlete csak egy mankót jelent ebben a 
helyzetben. Adottak az oktatási épületek. A völgy 
mélyére kerülhetnek, a középpontba a nagy közös 
terek, könyvtár, előadóterem. A völgy földrajza is 
sok mindent meghatároz, hogy hol legyenek laká
sok, uszoda stb. Az átalakításnál használt formák 
csak az utolsó lépés ebben az egész folyamatban, 
mert nyilván fontos az is, hogy ne a kaszárnya- 
architektúra domináljon.
Először új terepalakulatok létesítésével akartuk 
oldani a feszültséget amit a természetbe nem illő, 
óriási laktanyaépületek idéznek elő. Ezek a helyi 
anyagokból kőből, földből épülő sáncok, dombok 
megoldották volna azt a gondot is, hogy elkerüljük 
a klasszikus stílusformák használatát a telepítés
ben, mert nem akartuk a városiai jelleget vala
milyen tengelyre felfűzéssel, szigorú struktúrával 
megadni Számunkra sokkal fontosabb szempont 
volt, hogy a középkori első egyetemek szellemisé
gét tartsuk szem előtt.
A táj, a völgy megadja az ehhez szükséges zártsá
go t A völgy formájából következik az is, hogy 
egymástól elkülönül az oktatás és a szállásjellegú 
épületek területe, a középpontban a könyvtárral az 
egyetem „leikével”.
A tornyok egyúttal feloldják a kaszámyaépületek 
uniformizáltságát is, „nevet” és személyiséget 
adnak az egyes épületeknek. A  bővítésekre meg 
mindenképpen szükség volt -  az új épületeknél

nyilván már más formai megoldásokra lesz szük
ség.
Siklósi József: Azt is meg kellett oldanunk, hogy az 
első ütem munkái minél inkább determinálják a 
további lépéseket, mert arra sem lehet biztosíté
kunk, hogy mi folytatjuk tovább a tervezést és 
szeretnénk így is a saját koncepciónkfelé irányítani 
a későbbi lépéseket. Persze ez majdnem lehetetlen. 
Zsigmond László: Először az Alapítvány készíttetett 
egy tervvázlatot valakivel, aki az egész egyetemet 
egyetlen téglalap formájú tömbben helyezte el a 
völgy mélyén. Akiktől pénzt kértek ezzel a tervvel -  
elsősorban Amerikában, -  mikor meglátták ezt a 
vázlatot, azt mondták, ezt nem gondolhatják komo 
lyan, nemcsak minden épületet lebontani tömény
telen fá t kivágni de így telepíteni egy gyönyörű 
erdőben lehetetlen. Ezután, fordultak Imréhez. 
Siklósi József: Persze most előkerültek a panaszok, 
de azt hozzá kéll tenni hogy minden más lak
tanyahasznosítási tervvel összehasonlítva, amit 
ismerünk, itt remek szervezéssel folyik a munka és 
egyedül ez áll közel a megvalósuláshoz a többi 
egyetemi jellegű kezdeményezés közül 
Zsigmond László: Számomra azért mindig érthetet
len marad, hogy hogyan is jö n  létre egy 1500fős  
egyetem abból, hogy néhányjóbarátPiliscsabánezt 
elhatározza. Mert közben nyilvánvaló, hogy erre 
nagyon nagy igény van, az egyházi iskolák tanárait 
ki kell képezni valahol De hogy lehetséges az, hogy 
a negyven évi orosz megszállás után, ha a magyar 
állam és a katolikus egyház együtt létrehoz egy 
egyetemet -  ilyet nem szokták mindennap alapítani
-  akkor ennek nincsenek meg afeladathoz mérhető 
körülményei Hogyan kerül végül éppen Piliscsa- 
bára, egy elhagyott laktanyába?
Gerle János: Vajon az isteni gondviselés -h a  az itt 
megjelent -  akkor abban van-e jelen, hogy 
Schneider János és barátai ahogy elmondtátok, 
azért foglalkoznak szabad délutánjaikon, otthon a 
község központjának rendbetétele és más közösségi 
ügyek megbeszélése mellett egy katolikus egyetem 
megteremtésének gondolatával, mert így van igazán 
esély ebben a különleges pillanatban arra, hogy az 
megszülessék, inkább mintha a gondviselés ezt az 
illetékesekre hagyná? Mert a feladat súlya miatt 
indulhatott volna ez a terv egy megbeszéléssel a 
hercegprímás és a kultuszminiszter között és 
kerülhetett volna az egyetem Esztergomba, ahol 
van ugyanúgy funkciót kereső laktanya. Ehelyett a 
minisztérium a gondosan előkészített anyagot 
elfelejtette időben beletenni a költségvetésbe. 
Siklósi József: Az a látszat hogy csak a közvetle
nül érdekelteknek igazán fontos ez az egész. A  
Vatikán küldötte nyitotta meg az első évet, de az ő 

jelenléte csak arra volt elég, hogy tisztázódjon, 
hogy a teológia és az új bölcsészkar alkotnak egy 
új egyetemet -  másképp nem is lehetett volna szó 
egyetemi rangról -  és ne a kerüljön be az új böl
csészkar is az ELTE-re, de igazán nem tette a 
helyére még ez sem a kezdeményezést 
Zsigmond László: A munka közben mégis folyik, 
ahogy kell és az egyetem máris komolyan működik.
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