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Az épület története és építészeti lényege 
természetesen nehezen érthető meg az 
egész devecseri (és kolontári) újjáépí-
tés történetének ismerete nélkül, ami-
nek teljes elbeszélésére nincs lehetőség 
egy ilyen épületismertetés keretében.1 
Annyit azonban szükséges megemlíteni, 
hogy az újjáépítés (egyik) lényege a vö-
rösiszap-katasztrófát elszenvedő, erősen 
traumatizált családok otthonhoz juttatá-
sa volt, az idő kíméletlen szorításában. 
Egy teljesen új telekosztási struktúra 
belső hangsúlyainak kitalálása, és egy 
sosem volt új építészeti miliő megterem-
tése volt a feladat, amelyre a Makovecz 
Imre tervezte Újjászületés kápolnája, 
illetve a műegyetemi Szerves építé-
szet című tantárgy hallgatói által ké-
szített építmények tették fel a koronát. 
Így vált ez a történet teljessé, amelyben 
nem kis része volt Turi Attilának, a terve-
zési és kivitelezési munkák egyik fő össze-
fogójának. Ebben az egy évben sikeresen 
találkozott praxisában az építész minden 
fontos „tevékenységi köre”: a főépítészi 
feladatok irányába is elkötelezett terve-

ző építész, Makovecz Imre tanítványa (!), 
és az egyetemi oktatásba mind jobban 
belemerülő, ott egy sajátos koncepció 
szerint „jelen lévő” alkotó egyként meg 
lett szólítva, munkára volt serkentve.
Törvényszerűnek tekintem, hogy a te-
rület egyetlen középületét Turi tervez-
hette meg, az általa adott építészeti 
választ azonban – legalábbis első rá-
nézésre − finoman szólva meglepőnek 
tartom. Funkcionálisan, a formálásra is 
kihatóan kétségkívül kettős erőtér for-
málta az épületet: az egyik szárnyat el-
foglaló orvoslakás mind telepítésében, 
mind formálásában a terület lakóépü-
leteihez közelít, ugyanakkor a rendelői 
szárny kitüntetett funkciója, és külö-
nösen a dupla méretű, saroktelki, köz-
ponti elhelyezkedés a reprezentativitás 
felé lök(het)te volna – meglátásom sze-
rint – a tervezőt. Ebben az érzelmileg és 
építészetileg felfokozott szituációban 
érthető lett volna, ha a terület központ-
jában, a Makovecz Imre tervezte ká-
polna közelében álló, érdekesen össze-
tett funkciójú épület „extrovertáltabb” 

építészeti viselkedéssel foglal teret.
Érvényes válasz lett volna, akár a két 
funkciót egybegyúrva, egy tekintélyes, 
akár kétszintes sarokház tervezése, bel-
ső hangsúlyt képezve a telepen, jóval 
nagyobb teret engedve az építészeti for-
málásnak. Turi Attila ehelyett egy aláza-
tos, a környezet építészeti karakterére 
reflektáló épületet tervezett. Hogy en-
nek az alázatos viselkedésnek Makovecz 
kápolnájának közelsége, az avval való 
konkurálás szándékos kerülése, netán 
a pénzhiány, avagy a környezet kiala-
kuló építészeti karakterének erősítési 
szándéka volt-e az oka, azt nem tudom. 
Természetesen sejtéseim azért vannak: 
az időszak többi épületét ismerve lát-
szanak azok az építészeti szándékok, 
amelyek ezt az épületet is formálhatták, 
ezáltal önmagán túlmutatóvá téve azt.
Ahogy említettem, az épület funkcioná-
lisan két karakteresen külön álló részre 
tagolódik. Az orvos szolgálati lakását 
magába fogadó lakóépületi szárny te-
lepítése és alaprajza a területen több 
helyen megépült, Turi által tervezett, 

Megkapva a felkérést, hogy írjak ismertetést erről a kétszáz négyzetméternél kisebb alapterületű épületről, kicsit elgondolkodtam, hogy mit is 

lehet írni egy ekkora házról? Kell-e egyáltalán írni egy majd’ tízéves, minimálprogram alapján épült, vidéki középület(ecské)ről?

És aztán – ahogy az lenni szokott – mind jobban belemerülve az épület történetébe, kontextusába, egészen érdekes dolgokra csodálkoztam rá. 

Úgy látom, hogy ez az épület fontos a devecseri újjáépítés szempontjából, a tizedik évforduló kapcsán pedig feltétlenül érdemes a figyelemre. 

Ugyanakkor fontosnak tűnik Turi Attila építész pályája szempontjából, de a vidéki építészet lehetséges jövője szempontjából is.
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A  F O R G O T T E N  H E A L T H  C E N T R E

In the article, we will revisit the general practicioner's office and apartment designed by Attila Turi on the occasion of the tenth anniversary of the 
reconstruction following the red mud disaster in Devecser. The location and layout of the apartment wing reflects the residential buildings of the 
neighbourhood, while the GP's office is built at a right angle, to emphasize the importance of the health centre within the localty.

1  Minderről lásd Turi Attila cikkét , 6. o.
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Kós10 jelű típusterv minimális tovább-
fejlesztésével alakult ki. A legfontosabb 
változás, hogy a saroktelki beépítésnek 
köszönhetően az „északi” falon használ-
ható méretű ablakok voltak nyithatók 
mind a konyhára, mind a nappalira, erő-
teljes pillérekkel keretezve, kis tetővel 
védve. Így a kicsit szerencsétlen diszpo-
zíció, az oldalhomlokzat „főhomlokzato-
sítása” valamennyire megoldható volt. 
Az orvosi rendelő utcával párhuzamos 
tömege L alakúvá fejleszti a klasszikus, 
egytraktusos mintát követő lakóépüle-
tet, így a jelentősen megnövelt főhom-
lokzati hossz önmagában kitüntetett 
helyet ad az épületnek a telepen belül. 
Emellett a főhomlokzat ezen felének 

nyílásrendje, nagy megnyitásai, horizon-
tális hangsúlyú, sorolt ablakai egyértel-
műen „középületes” karaktert mutatnak. 
Ugyanakkor a rendelő nyugati oromza-
tán már visszatér a klasszikus nyílás-
rend, ezáltal a közfunkció főhomlokzata 
keretezetté, kicsit idézetszerűvé válik. 
Számunkra azonban a lényeg − bármeny-
nyire furcsa is − a két épületrész közötti 
garázs, illetve annak építészeti kezelése. 
A garázs – mondhatni, praktikusan – egy 
kis hajlású tetővel fedett nyaktagként 
jelenik meg, ami az épület már említett 
kettősségét erősíti, illetve a léptéket is 
visszafogja. E megoldás miatt tekinthető 
érdekesnek ez az épület Turi pályáján, 
mivel kicsiben, letisztultan szemlélteti az 

általam 2003 és 2012 közé datált alko-
tói időszakának tervezési koncepcióját. 
A korábbi középületek „egybeszerkesz-
tettségét” egy összetettebb, vagy inkább 
additív térszervezés és tömegformálás 
váltja fel. Turi az épületeket kisebb, ar-
chetipikusnak mondható elemekre bont-
ja, amelyeknek laza együttese alkotja 
a teljes kompozíciót. Értelemszerűen e 
kompozíciókban szerepet kapnak a kis 
hajlású tetővel fedett összekötő részek, 
nyaktagok. Ezzel párhuzamosan az alap-
rajzok feszesebbekké válnak, ritkán lép-
nek ki a merőleges szerkesztési rendből.  
A tetők, nyílások erőteljes horizontalitást, 
nyugalmat sugároznak, akárcsak a hom-
lokzati anyagok egységesülő, homogeni-

zálódó tendenciái. Ez a terv egyfajta le-
zárása ennek az időszaknak, a nagyobb, 
komolyabb középületek egészen másfajta 
szemléletmódot követelő időszaka előtt.
Mondhatnánk, hogy ez eddig „magán-
ügy”: egy alkotó építész pályájának bel-
ső rezdülései nem feltétlenül tartoznak 
a szélesebb publikumra. Ugyanakkor, 
ha mögé nézünk az alkotói szándéknak, 
hogy ez a konstrukciós elv miből táplál-
kozott, rájövünk, hogy egyetemesebb,  
a Kárpát-medencei építészeti hagyomány-
ra jól reagáló attitűd van a háttérben.
Egyrészt előképe volt ez az épület a bu-
dakalászi Kálvária utca hagyományos 
karakterű, de az agglomerációs léthez 
illeszkedően intenzív beépítési koncepci-
ójának, ahol a házak közötti zárt kerítés-
be integrált garázsok építészetileg „te-
hermentesítették” volna a lakóépületek 
főhomlokzatát. Ez egy életképes példát 
adhatott volna a mai igényekhez illeszke-
dő, de mégis emberi léptékű, jó értelem-
ben hagyománytisztelő beépítési módra. 
Ugyanakkor az archetipikus elemek-
re bontásnak legalább ennyire fontos 
példája a somlóvásárhelyi, illetve az 

újhartyáni iskolaépületek – sajnos csak 
terven maradt – bővítése. Itt válik jól 
tetten érhetővé a szándék a napjaink 
funkcionális elvárásainak következté-
ben megnövekedett épületméretnek a 
kisvárosi, vagy akár falusi léptékhez il-
leszkedővé szelídítésére. A tantermek 
– léptékben tartott − magastetős töme-
geit lapostetős folyosók, közlekedők 
kötik össze. A legfontosabb cél azonban 
a legnagyobb tömeg, az általában há-
tulra kerülő tornaterem építészeti elrej-
tése. Ezt a koncepciót a TTT program 
keretében épült tornatermek is folytat-
ják – nagyobb számukból következően 
– országos szinten is példát mutatva.

A közeljövő nagy dobása a most épü-
lő 16 tantermes budakalászi általános 
iskola lesz, amelynek homlokzati szer-
kesztését és térszervezését is meghatá-
rozta ez az illeszkedésre és emberi lép-
ték tartására törekvő magatartásmód, 
bizonyítva, hogy ez a modell akár több 
ezer négyzetméteres épület esetében 
is működhet egy Budapest környéki, az 
utóbbi időben „nagyot nőtt” településen.
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