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CSALÁdI hÁZ, budApEST XII. kerület
túri attila

Amikor előszóhoz kezdek, a múlt ké
peinek kavargó, eleven világában kell 
valahogy afféle rendet teremteni, 
hogy mint egy tájban menni és eliga
zodni tudjak. Hát igen. Pilisi Parkerdő, 
visegrádi kiránduló központ, drága 
Madas László, aki befogad és kenyeret, 
munkát ad.

Két ember fér el a szobácskában 
szűkösen, s a kíméletlen megszállás 
éveiben a 70es évek végén egy so
vány, szőke, húszéves fiatalember 
beállít egy szép nő kíséretében, s azt 
mondja, azért jött, mert azt szeretné 
csinálni, amit én. Turi Attila.

Ennyi, és nem több, amiből törté
net alakul. Ki tudja előre, hogy lesze 
történet ebből, hiszen sok kezdet van 
végkifejlet nélkül. Mire Attila jött, ad
digra már több generációval, hasonló 
kezdetek után eleven életet éltem Sá
rossal, Gerlével és a többiekkel, s azok
kal nem, akik elmentek egy idő után. 
Ki ezért, ki azért, s most tanszékveze
tők, sztárépítészek, stb. Az aura egyre 
nagyobb lett. Párizstól, Kassán át Ho
noluluig. Nem büszkeséggel tölt el ez 
a kör, hanem ez a jellemzője a törté
netnek – egyik oldalról. 

A másik oldal egyre beljebb hú
zódik a középpont, az együttműkö
dés, az élő építészet új tartalma, for
mavilága felé. Turi ide tartozik. Bará
tom, támaszom, egyik, talán a legfon
tosabb ember lett, aki egyre több 
feladatot vállal át tőlem, és megerősít 
a vénülés gyengeségeivel szemben. 
Nem panaszt és bírálatot kapok tőle, 
mint még sok más fiataltól, hanem 
felelősséget, derűt és hűséget.

Egy előszóba nem illik a hűség, a 
derű, a felelősség tartalmáról, szelle
mi és életbeli tartalmáról elmélkedni. 
Így ez elmarad. Turi Attiláról szól ez a 
könyv, ennyit le kellett írnom. 

Turi Attila házai megidézik a 60as 
évek nagyszerű építészeinek családi 
házait, Hofer, Jánossy, Zalaváry  és a 
többiek illegális világát, s ezt a rejtett 
minőséget áthatja Wright, H. van den 
Velde, s a makonás légkör.

Derűs, egészséges Turi építészete. 
Kérem, nézzék jó szívvel, bizalommal 
ezt a könyvet, és csodálkozzanak, 
ahogy én is: mi lett harminc év alatt a 
néhai húszéves fiatalemberből.

Budapest, 2009. október 20.

a hegyvidék csendes zsákutcájának végén 
fekvő telek közvetlenül határos az erdővel. 
az erősen lejtős telek beépítése a szigorú 
helyi szabályozás betartása mellett kalandos 
feladatnak számít. a 30%-os lejtés miatt az 
utcai szinten kialakított bejárat és gépkocsi-
tároló a tetőtérbe került. az alaprajzi szerve-
zés egy utcára merőleges keleti hosz-szárnyra 
és a garázst is magába foglaló négyzetes 
tömegre tagozódik, melyet a nappali két-
szintes tere fog össze. a bejárat és a lépcső 
a két tömeg között húzódik, mintegy külső 
térben vezet. a kompozíció szerkesztési 
középpontja a nappaliban elhelyezett kan-
dalló a kőburkolatú kéménnyel. 
a homlokzati kialakításban a környezetben 
látható sziklák inspirálták a homlokzatalakí-
tást. a bejárati híd mellett, a keleti homlok-
zaton és a nappali középtengelyeiben kiala-
kított sziklaszerű kőszálak tagolják a rőben 
tégla falburkolatot. a homlokzat az észak-
nyugati saroknál a garázs mellett Finnforest 
lemez burkolatra vált, melyet az ácsszerkezet 
gerendái tagolnak. 

dénes György felvétele
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