
Az egyetem Kassai úti campusa a belvá

rost övezö külsö gyűrűbe esik , csak éppen itt 

nincsenek már/még fák, mint a Nagyerdö

ben. Az új Debrecen épül ezen a tengelyen: 

erre kelle tt parkolnia annak, aki valaha járt 

a Tankcsapda valamelyik legendás évbú

csú tató koncertjén a Fönix Csarnokban, és itt 

épü lt meg az új versenyuszoda is, ahol most 

májusban az aktuá li s, olimpia elötti Európa

bajnokságot rendezték . 

Valamivel beljebb működött az az ere

detileg császári és királyi huszárlaktanya , 

aminek területén ma az egyetem új tömbjei 

állnak. Egykor felvonulási terek , istállók és 

kaszárnyák váltották itt egymást, aztán ami

kor 1945-töl a szavjet hadsereg használatába 

Átláthatóság, bemetszések, kihúzott doboz a dobozban - az épület még irigylésre méltóan körüljárható, 
és egyedül áll az új campus üresebbik, város felé eső részén 
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Az itteni oszlopsor o főbejárotot hangsúlyozza, egyben árnyékoló is, és egészen más o plasztikéje 

került, a területet garázsak, il yen-olyan iro

daépüle tek is pö ttyözték tovább. A Vörös 

Hadsereg dicsöséges kivonu lá sa után pedig 

elindult a dózer, bár az egykori, szeszé lyes 

összevisszaság nyomai még itt-ott fellelhetök. 

Építészeti szempontbó l viszont ez szüz te

rület: már a kétezres években, nagyjából 

egy idöben épü lt itt fel Bán Ferenc ma jdnem 

ezerfös kollégiuma , aztán a Társada lom

tudományi és Egészségtudományi O ktatási 

Központ és Könyvtár. Hely még mindig ma

radt renge teg , mert az informati kai tömb 

a ce ntrumhoz közelebb esö végébe került , 

irigylésre méltóan körül járható és egyedü l

álló épüle t a mos t még kopasz campuson. 

Az épületfotósoknak itt nem kel l semilyen fö ld

höz ragadt va lóságból kimetszeni - úgy érvé

nyesülhet, ahogy van . 

OCTOGON 44 

Kovács Péter, illetve Lengyel István éltek 

is a térrel és a lehetöség gel: igazi attraktív 

tö mböt tervez tek. A kiírá s sze ri nt ugyan 

két, egymá stól elkülönül ö kar került volna 

itt egymá s mellé, de a válság miatt maradt 

az egyik - a vál tozta tásokból , hú zásokbó l, 

köl tségcsökkentésekbö l semmi sem lá tszik . 

Négy oldal , nég-y különbözö ho mlokzat. 

A falak itt is fehérek , óriá si üvegfelületekkel és 

egy olyan - nagyjából kelet-nyugati - bemet

széssel , amely ezt a két oldalát szi nte teljesen 

átlá thatóvá teszi. 

Átlátható, azaz a befelé nézö szemi náriumi 

helyiségek szinte telj es fala üveg , összeka 

csin tanak a lépcsöház szi ntén üvegböl készült 

hasábjával. (Fényképezés közben át is in te

gettek a hallgatók ... ) Az új tömb tehát két 

oldal t megnyílik , a körbejárás közben pedig 

újabb rejtett szépsége it mutatja meg. Itt is osz

lopsor hangsúlyozza például a föbejáratot , 

de nemcsak szögletes alaprajzuk és tömör, 

bálnafogas elosztásuk különbözik az ln Vitro 

karcsú látszóbeton oszlopa itó!, hanem a plasz

tikájuk is. A következö oldalon pázsitos rám

pa nyúlik be az üvegfalak közé , és a nagy 

H-ból lassan elötünik valami különös, spirál is 

lendület is. 

Az épüle t magját a belsö gyalogos ten

gelyre telepített aula adja. Keletröl a tanszéki 

szá rnyak , nyugatról pedig okta tótermek 

fűzödnek az aulatérhez, amelyek a vége iken 

virtuálisan vagy nagyon is konkrétan gerenda

és hídelemekkel kapcsolódnak össze. A kimet

szé se k logikáját követve kerültek helyükre 

az elöadók is. A nagy például félig a föld alá 

csúszi k - létezéséröl egy lépcsös ablak tudósít 

a nagy be lsö , szemináriumi üvegfa llal szem

ben: így a keleti belsö udvar levegösebb, míg 

a nyugati o ldalon az elöadótermek egymás 

fölé kerültek. 

Zárt tömegszerkesztés, a meglévö és ki 

metszett tömegek kantrasztja meglehetösen 

hatásos- az épü let belülröl, a közösségi térré 

ki tág ított lépcsöházi térböl még nyitottabbnak 

látszik . 

Az á t- és kilóthatóság ped ig még több 

fényt jelent. A fény minden olda lról má shogy 

járja át az épületet, hol a belsö tükrözödéseit, 

hol a kint hirtelen megnyíló távolságokat és 

perspektívá kat erösíti fe l. A ki selöadók térbeli 

eltolása pedig nem csak egyszerű formai 

játék - a fény felülröl, a bel sö tér fe löl is bevi

lágíthatja a termeket. 
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A nagy bemetszésben f l . egy . a yasok és üv f l ' masra, ferde ablakhas:~ ~ ~ szeminóriumi hely' . o a poH a süllyes t osegek néznek 
z eH nagyelőadó is 
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