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Csörög község a Dunától keletre, Váctól
4 km-re, a Cserhátból induló lankás hegyoldal és a Hartyán-patak által határolt
területen helyezkedik el. Neve a „csörge,
csermely” szóból származik, a patak vizének csörgedezésére utalóan. A kúp alakú
hegy oldalában a középkortól szőlőt termesztettek, egykor híres borvidék volt.
A „hegygazdaság” neves szőlőbirtokosai
között tartották számon a Mayerffy családot és Tragor Ernő sződi plébánost, akik jó
példával szolgáltak a helybelieknek a szőlőgazdálkodás terén.

fotó: Csernyus Lőrinc

MEGÉPÜLT ÓVODA,
TERVEZETT ISKOLA
Csörög új faluközpontja
Szöveg, építészet, fotó:
Beöthy Mária

„Új életet kell építeni a semmi helyén
úgy, hogy előves s zük a régi képeket ,
bejár juk a vidéket, és a múlt metamorfózisát letesszük a leromboltak helyére.
Ez hosszú, szívós munkát igényel,
é s a megr endelő vár os, kö z ség követk e z e t e s, é r t ő t á m o g a t á s á t , a k a r a t á t .”
Makovecz Imre: Múltátalakítóknak
(Or s z ágépítő, 20 10/4 )
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A 2300 fős település korábban Sződhöz
tartozott, 2002-ben vált önállóvá. Az
erdei kápolnán, orvosi rendelőn és egy
családi ház méretű hivatalon kívül nem
rendelkezett egyéb intézménnyel. A falu
fejlesztésére vonatkozó tervezési folyamat
a rendezési terv készítésével indult. A célkitűzéseket az önkormányzattal közösen
állítottuk össze. Az egyik legfontosabb
feladat az új központ elhelyezése volt a
hiányzó intézmények telepítéséhez. Erre a
célra az orvosi rendelő szomszédságában
Tragor Ernő egykori kúriája melletti, beépítetlen, enyhén lejtős területet jelöltük ki.
A rendezési tervvel párhuzamosan beépítési terv is készült az oktatási, sport- és
kulturális létesítményekre pavilonrendszerben, udvarok köré szervezve − a pénzügyi lehetőségek függvényében több ütemre bonthatóan.
A központ első ütemeként a 75 férőhelyes
óvoda épült meg 2010-ben a falu nagy
örömére. Az L alakú épület földszintjén,
a keleti szárnyban helyezkednek el a foglalkoztatók, öltözők, mosdók, az északi
szárnyban a kiszolgálóhelyiségek. Mivel ez
az épület a falu első oktatási intézménye,
így a felmerülő igényeknek megfelelően a
félköríves előcsarnok többcélúan is hasznosítható. A galériaszint közösségi tereket
tartalmaz felzárkóztató oktatásra, továbbképzésre. A homlokzat természetes anyagokkal alakított, a téglaburkolatú épület
cseréppel fedett, az üvegfalak szerkezete,
a kijárati terasz burkolata, az előtetők közötti árnyékoló pergola fából készült.
A beépítési terv szerint második ütemben

É

emeleti alaprajz

földszinti alaprajz

valósulhat meg − az óvodához csatlakozóan − az U alaprajzú iskola további két,
esetleg három építési szakaszra bonthatóan. Az első szakaszban épülne fel L alakban a négy tantermes alsó tagozatú iskolaszárny az óvoda játszóudvarát határolva
− északi irányban kiegészítve a többcélú
tornateremmel, amely mobil berendezéssel faluházként is szolgálna rendezvények,
színházi előadások tartására. Ezt követően
létesülhet a négy tantermes felső tagozatú
iskolaszárny az iskolaudvar nyugati térfalát képezve. E szabadtéri rendezvények

tartására alkalmas udvari terület a falu
központi főtere is lehet.
Az emeleten előadótermek, a tetőtérben a számítógépterem, illetve könyvtár
alakítható ki. A szerkezeti méretrend, a
homlokzatképzés részletei, a félköríves
térbővület, a tervezett anyagok, a nyílászárók kialakítása megegyezik az óvodánál
alkalmazott megoldásokkal.
Az oktatási, sport- és kulturális központ
tervezési koncepciója megfogalmazásánál
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Hayde Réka rajza

– a környezetet ölelő szelíd, lankás, napsütötte tájba simulva – a múlt szerves, harmonikus folytatása volt a célom, bár Csörög
területén nem sok történeti emlék található.
A hajdani szőlőbirtokok udvarházai, kúriái
vagy elpusztultak, vagy átépítették őket.

Az egykori Tragor Ernő-kúria is megváltozott. A földszintes U alakú épület 1810
körül létesült klasszicista stílusban, az
1960-as években nagymértékben átalakították, napjainkban használaton kívül
van. A mellette lévő, 1920 körül épült tég-

laburkolatú présház − leromlott állapotban − még áll. E két szomszédos épület
léptéke, arányai, alaprajzi szerkesztése,
anyaghasználata – a mai építészeti formanyelv szerint átfogalmazva – épült be
az új létesítményekbe.
Az óvoda és az iskola épületegyüttese
kettős U alakot formál az utca felé megnyitott udvarokkal, a meglévő udvarház
alaprajzára utalóan. A részletmegoldások
– bejárati nyitott tornácok, oromfalas lezárás, tetőhajlás, természetes anyagok
használata – a hajdanvolt hangulatot
idézik, az árnyékoló fa pergola az egykori
szőlőtermesztő vidék lugasaira utal.
Reménykedünk, hogy a jövőben folytatódik a központ teljes kiépítése. Álmaink
szerint egyszer talán megvalósul az elhanyagolt kúria és gazdasági épület rekonstrukciója is, méltó felhasználással. Így a
múlt öröksége nemcsak szép emlék maradna, hanem tovább élhetne a jelenben.

KINDERG A RTEN B UILT, S C HOOL P L A NNED THE NE W VILL A GE C ENTER IN C S ÖRÖG
Mária Beöthy
The 2,300strong settlement became independent a few years ago. The development of the village started with the reconstruction of the center and the
creation of a site plan for missing institutions. Based on plans by Mária Beöthy, the kindergarten was the first of many buildings to be erected, in 2010. In
the second step, a school will be attached to the kindergarten in several phases of construction. The multipurpose gymnasium would serve as a community
center while its courtyard could become the main meeting point in the village.
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„Két alapvető szerepet kellett a kötetnek
betöltenie, melyek egymással némileg ellentétesek. Egyfelől negyed évszázad munkáját kellett bemutatnunk, többek közt olyan
anyagokat, amelyek eddig még nem láttak
napvilágot – mintegy számvetésként, dokumentálásként. Másfelől a könyv kifelé
próbál nyitni, a Vándoriskola tevékenységét
az egész építész- és nem építész társadalom felé kívánja bemutatni” – olvasható a
szerkesztői előszóban. Ez a kitétel tulajdonképpen meg is határozza a kötet méltatójának azokat az irányokat, amelyek egy ilyen
terjedelmes szakmai könyv bemutatásának
alapvető feltételeit jelentik. Könnyítést
nem jelent, sőt. Mivel a szakma − azaz az
építésztársadalom − számára az elmúlt
évtizedekben elvileg tudott dolgokról van
szó, pl. ilyesmiről, hogy mi is a Kós Károly
Alapítvány és mi a Vándoriskola, a benne
dolgozó építészek milyen eszmeiség szerint
határozták meg tevékenységüket, s még néhány alapdolgot sorolhatnék, ez nem kíván
magyarázatot. A nem építész társadalomnak a kultúra iránt érdeklődő része viszont
− nyugodtan kijelenthetjük − szinte semmit
sem tud nemcsak ezekről a dolgokról, de úgy
általában az építészet ok-okozati, eszmei és
gyakorlati, esztétikai és funkcionális összetevőiről. A nem építész társadalomnak van
még egy olyan része is, amelyet a más alkotó
műfajok szereplői és az őket körülvevő intézmények alkotnak − tapasztalataim szerint e körökben sem sokkal jobb a helyzet.
A társadalom szellemi szegregálódásának
következménye ez, amely a közelmúlt évtizedei során csak még jobban felerősödött .
Ebben az értelmiségi körökben is fájdalma-

san megtapasztalható állapotban kell tehát
értékelnünk ezt az építészeti forrásértékű
dokumentációs vállalkozást, amelyet építészek − nem művészettörténészek − alkottak
meg, számtalan illusztrációval élménnyé varázsolva a történetet, 307 oldalon.
Ez a könyv tehát nem csupán dokumentumai miatt bír kiemelkedő jelentőséggel, hanem a kortárs magyar kultúra és történelem
alakulásának helyesebb történelmi megítélése miatt is.
A vaskos, puha fedelű kötet két belső oldalán 72-72 fiatal ember arcképe sejteti a téma
lényegét: valamiféle oktatási szemléletet alkotó szereplőkről van itt szó. Hogy ez milyen
jelentőségű, mennyire tér el más oktatási modellektől, s hogy milyen eredményeket mutatott fel negyedszázad alatt, nos, ehhez alaposan át kell olvasni a nem feltétlenül időrendi
sorrendben egymást követő fejezeteket.

terjedt nyári szobrász-, kerámia-, üveg-, zománc-, fafaragó művésztelepi szimpozionjai
is. Az sem mellékes tény, hogy mindezek a
vidéki Magyarországon találtak befogadó
helyszínekre. Ne feledjük, ezek a szellemi
és gyakorlatias mozgalmak alig öt-tíz évvel
az 1956-os forradalom után fakadtak fel a
magyar társadalom mélyrétegeiből! Tény
az is, hogy az organikus tervezői szemléletet Makovecz Imre építész honosította meg
Magyarországon, amely, különösen kezdetben, az ő jelentős magyar és nemzetközi
filozófiai-esztétikai-szakirodalmi ismeretei
alapján mélyült el és terjedt egyre tágabb
körökben. Nagyon helyesen, idézik is e kötet szerkesztői a forradalmi mozgolódásairól
akkoriban már elhíresült Bercsényi Klubban,
a visegrádi táborok tízéves működésének
ünneplése alkalmából 1992-ben elmondott
beszédét. Ebből emelem ki néhány gondola-

Nemes Dávid rajza

Szász István rajza

És már benne is van az olvasó a Nagy Kalandban. Mert, mint jó néhány más értelmiségi-kulturális vállalkozás a hatvanas-hetvenes években, a Vándoriskola kitalálása,
létezése, működése is egyike volt a bénító
Rendszer megváltoztatását elősegítő pilléreknek. E könyv előszavában Dévényi Sándor építész írja: „Különös színezetet ad a
történéseknek, hogy az organikus szemléletű Kós Károly Egyesülés – nem kis mértékben Makovecz Imre személyes elkötelezettsége következtében – jelentős szerepet
vállalt az új nemzeti közgondolkodás megteremtésében.” Visszatekintve ezekre az
évtizedekre, kijelenthetjük, hogy hasonló jelentőségűek voltak a tokaji írótáborok, vagy
a képző- és iparművészek országszerte el-

tát. „Az 1960-as évek végén vagyunk, amikor
már kiderült, hogy Prága elbukott, kiderült,
hogy a magyarországi reformpolitika elbukott, és erre kell berendezkednünk hosszú
időre. (…) Ebben az időben úgy éreztem,
hogy már öreg vagyok, és úgy éreztem, hogy
a lakásomon egy maszek mesteriskolát fogok elindítani. Az 5 x 5 méteres szobámban
50 fős létszámmal egy szabadiskola típusú
képzést indítottam el, amelynek alapjait egy
Cordier nevű francia művészettörténészépítészettörténésznek a táblázata adta…”
Makovecz ezzel a döntésével nemcsak a
kétségbeejtően szellemtelen akkori merev
építészoktatást lépte túl, hanem visszanyúlt
a két világháború közötti olyan amerikai,
japán, francia építészeti és más tervezői

