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A Pilisi Állami Parkerdő Zrt. által üzemeltetett 
intézmény működésének célja, hogy a 
mo gyoró-hegyi kirándulóközpontba láto-
gató fiatalok tudatosan kapcsolatba kerül-
hessenek a természettel. Makovecz Imre 
1988-ban átadott épülete már a kezdetektől 
a hazai környezeti nevelés fellegvára.

Dr. Madas László, a Pilisi Állami Parkerdő 
Gazdaság igazgatója a hetvenes évek köze-
pén egy kirándulóközpont építését kezdte 
meg Visegrád fölött, az egykor lakott Kisvil-
lám, Mogyoródomb és Nagyvillám terüle-
teire. A munka előkészítését, a közművesí-
tést, az utak, a parkolók, és a mesterséges 
dombok kialakítását nagy gondossággal 
végezték. A tájalakítás egy, a természeti és 
a városi környezet közötti átmeneti közeget 
eredményezett, mely alkalmas a kiránduló, 
pihenni vágyó emberek fogadására. Miután 
a Sárospataki Művelődési Ház tervei miatt 
Makovecz Imre helyzete a Váti-ban lehetet-
lenné vált, és távoznia kellett, 1977-től a Pi-
lisi Állami Parkerdő Gazdaság állományába 
ke rült. A Mogyoró-hegyi kemping (1977-1981), 
a Mócsai-tanya (1980-1982) és a vendéglő 
(1980-1982) megépítését követően az Erdei 
Művelődés Házának megtervezésével bíz-
ták meg. A cél egy olyan kirándulóközpont 
létrehozása volt, melynek feladata az ember 
és természet kapcsolatának tudatossá té-
tele. Az ide érkezőknek szervezett és csopor-
tos formában kívántak lehetőséget biztosí-

tani a fák, a virágok, a gombák, a különböző 
gyógynövények, és az itt élő állatok megis-
merésére. E célból könyvtárat, műhelyeket, 
konyhát, dia- és videótárat, valamint egy 
előadások tartására alkalmas központi teret 
kellett az épületben elhelyezni. A fű borí-
totta földfeltöltéssel körülvett, két egymás-
ba ható kupolával fedett épület voltakép-
pen egy dombház, amely mintha kiemel-
kedne a föld alól, szétszakítva azt. A közpon-
ti tér pikkelyes rézlemez fedésű kupolája az 
állatövi csillagképekkel díszített oszlopokon 
áll. A kupola közepén egy korona övezte 
opei on nyílik, amely napsütésben napóra-
ként jár körbe. A külső gyűrűben helyez-
kednek el a különböző foglalkoztató helyi-
ségek. Két főbejáratának tengelye március 
21-én, a csillagászati tavasz kezdetén a fel-
kelő napra tekint. A kapubálványok Péterfy 
László mun kái, a kapuszárnyak a faragott 
sasok kitárt szárnyai. Eredetileg valamennyi 
faszerkezetet a tervező elképzelése szerint 
zöld színű lazúrral felületkezelték. Sajnos 
ma már ennek nyoma sincs, mindent egy-
ségesen barnára festettek. A belsőépítésze-
ti kialakítás Mezei Gábor tervei alapján való-
sult meg. A tervezett bú torok egy része végül 
nem készült el. „Azért szeretem ezt a há zat, 
mert ebben mindaz, amit új gondolatnak 
nevezhetek, amit én egyáltalán hoztam az 

építészetbe, az ebben gáncs nélkül és maradék
talanul kifejeződik.” – nyilatkozta a Mester.1

Az intézmény 1988-as átadása óta a kör-
nyezet- és természetvédelmi oktatás leg-
kiemelkedőbb hazai központja. Előzetes 
bejelentkezés alapján fogadják az érdeklő-
dő csoportokat egynapos programokra, 
vagy hosszabb erdei iskolákra, nyári táborok-
ra. A 25 éves évfordu ló alkalmából a fenn-
tartó jubileumi programsorozatot hir detett. 
A gazdag kínálatban találunk kétéltű kaland-
napot, orchidea-túrát, a növények nap ján 
kicsik és nagyok pillanthatnak be a gyógy-
növények és az erdőgazdálkodás titkaiba. A 
zöld-tárlat keretében a vízbiológiai foglal-
kozás mellett történelmi és természetisme-
reti sétákat is tartanak. A kisebbeknek termé-
szetvédelmi tábort, a nagyobbaknak apród-
tábort szerveznek. Mogyoróhegyi élménye
im címmel rajz- és esszépályázatot hirdettek. 

Az épület megépítése sok viszontagság-
gal járt. „Nagyon szeretném, ha tavasszal 
megnyílna, és mindannyian, akiknek köze volt 
ahhoz a célhoz, hogy a természet és az ember 
a mágia erejével közel kerülhessen egymáshoz, 
megállhatnánk benne, és azt mondanánk: 
hála Istennek, megcsináltuk” – írta a Mester.2 
Az épület elkészült, oktatóközpontként a 
ter mészet szeretetére és megbecsülésére 
neveli gyermekeinket immár 25 éve. 

25 éves a Makovecz Imre tervezte
ERDEI MŰVELŐDÉS HÁZA
Szöveg: Dénes Eszter
Fotó: Dénes György

1 Részlet Osskó Judit tv-filmjének 
interjújából, MTV 1985

2 Makovecz Imre: Az Erdei Művelődés Háza, 
Visegrád. Magyar Építőművészet, LXXIX.évf. 
(1988), 2.sz. 28-29.
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