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Betondzsungel
Kapu László (szerk.): Látszóbeton – látványbeton
Terc, 2013

Amikor a bevezetõben azt olvastam, hogy 
nem csak a téma szakértõinek, hanem a szé-
lesebb, érdeklõdõ közönségnek is ajánlják  
a könyvet, magamban egy kicsit elmosolyod-
tam: nem tudtam elképzelni azt az olvasót, 
akit csak úgy, magától érdekel a kortárs 
magyar és európai beton- és építésügyi szab-
ványok rengetege, a kivitelezéshez használ-
ható anyagok felsorolása és rövid jellemzé-
se. Be kell látnom, hogy tévedtem, a könyv 
tényleg nekik is szól, hiszen a beton egyszer-
re veti fel mûszaki és esztétikai kérdések tel-
jes sorát, és habár némi képzavar a kortárs 
építészet logoszának nevezni (ahogy a hát-
lapon olvasható), kétségkívül központi helyet 
foglal el az építészeti gondolkodásban, így 
különbözõ megközelítései közül legalább egy 
tanulságos lehet bármilyen érdeklõdõ számá-
ra. Ezt a sokszínûséget segíti elõ az a zseni-
ális szerkesztõi döntés is, hogy nem egysége-
sítette a nyelvezetet, nem írt elõ minden író 
számára követendõ példát. Így lehetséges, 
hogy ironikus, gúnyos megjegyzéseket olvas-
hatunk a minõségbiztosításról és a szabvá-
nyokról szóló fejezetben, oldva ezzel a téma 
ridegségét, vagy akár egy teljesen egyéni 
hangú, anekdotázó beszámolót a kivitelezõ 
szemszögébõl. Minden fejezet más hangu-

könyv

latú, más megközelítést alkalmaz, elõsegítve 
ezzel a folyamatosan fenntartható figyelmet.

Egyetlen furcsaság, hogy habár a hátlap  
és az elõszó is azt hangsúlyozza, hogy szer-
kesztõi koncepció eredményeként „a kötet 
kizárólag magyar példákon keresztül mutatja 
be a látszóbeton megvalósulásait”, található 
illusztráció a müncheni, lisszaboni, madridi 
metróról is. Igaz, ezek elenyészõ részét képe-
zik az egyébként igen gazdag képanyagnak: 
tervek, metszetek, építési dokumentáció és 
látványképek is segítik az eligazodást.

A kötetet kulturális kitekintések zárják,  
többek közt Csurga Ferenc betonszobrairól, 
a betonkenukról illetve a ruhetervezés és  
a beton kapcsolatáról.
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Ajándék
Benczúr Emese & ifj. Benczúr László: Benczúr László építészete
Luther kiadó, 2013

Ez egy személyes könyv, mellyel gyermekei  
és barátai köszöntik Benczúr Lászlót, és 
ennek megfelelõen kell olvasni. A néha kicsit 
túlzottan patetikus hangnem itt a funkcióból 
fakad, ahogy a személyes hang is: a szer-
kesztõk régi barátokat kértek fel, hogy  
Benczúr egy-egy épületének a bemutatása  
mellett elmondják személyes élményeiket, 
amelyek az ünnepelthez fûzik õket. Összesen 
kilenc épület, köztük a Millenáris Teátrum, 
a Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet 
temploma és a Malév-uszoda lesz így apro-

pó a visszaemlékezéshez és a méltatáshoz. 
Egyetlen kivétel a Megyeri híd, melyet maga 
az építész elemez röviden.

A kötetet egy életmûvet bemutató katalógus  
és rövid bibliográfia zárja, továbbá kis, sze-
mélyes meglepetésként egy válogatás a csa-
ládi fotóalbumból: a nagyszülõk fiatalkori 
képétõl egészen a 2012-es Benczúrok címû 
kiállítás megnyitójáig.
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de gustiBus non est disputAndum
Vadas József: A székkirály – Pályakép Király József belsõépítészrõl
Scolar, 2013

Ezzel a kötettel nekem két bajom van, és 
mindkettõ személyes, ízlésbeli. Az egyik 
maga a cím: „A székkirály” menthetetlenül 
egy amerikai ülõbútorkereskedõ reklámszö-
vegét idézi fel bennem, és nem a Kossuth-, 
Munkácsy- és Ybl-díjas iparmûvészt, akinek 
az életmûvét és pályaképét a szerzõ bemu-
tatni igyekszik. A másik a szöveg néha túl 
édes hangulata, amit a szerzõ azon szokása 
kelt, hogy minden hivatkozását rögtön értéke-
li is egy jelzõvel, így lesznek „szép cikkek”, 
„kiváló mûvészettörténészek” és „jó ízlést 

könyv

nélkülözõ épületgazdák”. De ha ezektõl  
a személyes problémáktól eltekintek, a kötet 
minden szempontból kiváló: a szöveg infor-
matív, a bõséges illusztrációk és lábjegyzetek 
segítik az olvasót az elmélyedésben. Különö-
sen érdekes Király eredeti egyetemi jegyzete-
inek –, melyeket az Iparmûvészeti Egyetemen 
1991 és 2003 között tartott óráira készített – 
fakszmilie kiadása a függelékben, mely segít 
megérteni azt a szellemi munkát, amely 
az alkotáshoz nélkülözhetetlen.
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nehéz munkA édes gyümölcse
Marosi Ernõ: A romanika Magyarországon
Corvina: stílusok-korszakok, 2013

Azt hiszem, ezt a kötetet leginkább az tudja 
értékelni, aki maga is a téma kutatója  
és naprakész ismeretei vannak a romanika  
magyaroszági emlékeirõl, azok kutatás-
történetérõl, illetve a kortárs tudományos dis-
kurzusról. Akinél csak egy is hiányzik, annak 
nem tanácsolnám, hogy az elejérõl kezdje  
el olvasni a könyvet: lapozzon inkább  
a könyv közepére, „A magyar romanika 
nevezetes együttesei” címû fejezethez, és biz-
tosítsa be magát az emlékek alapos tanulmá-
nyozásával. A legtöbb (tehát nem szakma-
béli) olvasónak azonban még ez a fejezet is 
nehéznek bizonyulhat, õk ne szégyelljenek 
még tovább lapozni, egészen a szószedetig, 
hogy biztosan értsék Marosi mondatainak 
„minden árnyalatnyi” jelentését. Nem fogják 
megbánni, a nehéz munka meg fogja  
hozni a gyümölcsét, amikor, immár alaposan 
felkészülve, nekikezdenek újra az elsõ feje-
zetnek, „A keresztény kép meghonosodása  
Magyarországon”-nak. A szöveget értõen 
olvasva feltûnik majd, hogy mi okozza a szin-

Ifj. gárdonyI LászLó

te érthetetlen mondatokat: Marosi minden 
szavával, odavetett megjegyzésével a tudo-
mányos értelemben vett pontosságra törek-
szik, semmi sincs elnagyova, semmi sem  
heurisztikus, minden részlet egyformán fon-
tos. Ezt tetézi még az író azzal, hogy nem 
csak a romanika emlékeit, de azoknak rövid 
kutatástörténetét is be akarja mutatni, a 19. 
századi (félre)értelmezésektõl a kortárs vitá-
kig, esetleges kérdéses részletekig. Fantaszti-
kus teljesítmény, de teljes mértékben az olvas-
hatóság rovására megy.

Pedig a szerkesztõk tényleg mindent meg-
tettek, hogy olvashatóvá váljon a könyv: 
bõségesek az illusztrációk (bár meg sem 
közelítik azt a mennyiséget, amit a szerzõ  
a szövegben említ), és a szószedet mellett 
kronologikus illusztrációjegyzék, helységnév-
mutató és forrásszövegek is segítik az olvasót 
a tájékozódásban. Mit lehetne összefoglalás-
nak írni? Nehéz feladat, de megéri.
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kiállítás
ekler reloAd
Ekler dezs : Házak – kiállítás az egri Kepes Intézetben

A hely, ahol vagyunk nem Kepes András  
visszavonulási terepe – bár a története leg-
alább annyira érdekes. Eger központjában, 
a mai sétáló utcában ezen a telken egykor 
egy hajdúkapitány háza állt, aztán az egri 
kanonokokhoz került, hogy késõbb klasz-
szicista stílusú kaszinó legyen belõle. A 20. 
század második felében volt ez szakszer-
vezeti székház, intenzív koncertélete miatt 
sokan ifjúsági házként emlékeznek rá, most 
pedig imponálóan felújítva az Amerikában 
elhunyt híres festõ, fotográfus és fénymûvész, 
Georges Kepes/Kepes György hagyatéka 
került ide, hogy a ház Kepes Intézetként éljen 
tovább, mely intézményt megnyitása után 
az OCTOGON is bemutatta (Somosi Rita:  
Kaszinóból mûvészeti központ, OCTOGON 
2012/4).  

De most nem Kepessel foglalkozunk (aki 
egyébként annak a Kepes Andrásnak a nagy-
bátyja volt), és nem is ezzel az épülettel, ami-
nek földszintén év végéig most az építész 
Ekler Dezsõ kiállítása látható. 

Építész? Kiállítás? 
Ekler Dezsõ építészete legalább annyira  

egyedi, mint egy építészrõl szóló tekintélyes 
kiállítás. Pedig mindez még ma sem termé-
szetes, így az elsõ kellemes meglepetés,  
ahogy Egerben egy elegáns kiállítótérbe  
és ezzel szimbolikusan a magasmûvészetek 
régiójába, illetve nagy egyéniségei közé 
emelnek egy élõ építészt. 

A kiállítás kurátora Széplaky Gerda  
az egri fõiskolán tanít és esztétaként éppen 
nemrég kezdett el a térbeliséggel, valamint  
a kortárs magyar építészettel is foglalkozni.  

Az építészeti kiállítás ötletével õ kereste 
meg a Kepes Központot és ha mai magyar 
építészet, akkor számára nyilvánvaló volt 
Ekler munkássága. Azért, mert saját sza-
vaival Eklert a „legprogresszívebb“ kortárs 
építészneknek tartja, azaz olyan építésznek, 
aki képes a trendek fölé is emelkedni, akiben 
van valami olyan „megütköztetõ“, ami egy-
ben emlékezetes újító szellemet is hordoz.

Amellett persze, hogy egy kurátor teóriát  
képez a bemutatáshoz, gyakorlati problé-
mákkal is szembe kell nézni: hogy lehet  
például a három-, sõt négydimenziós építé-
szetet kétdimenziós falakon bemutatni?  
A tervek, fotók, filmek (szerencsére az emlé-
kezetesen jó elõadó Eklerrõl több felvétel és 
portréfilm is készült) magától értetõdõek, de 
egy életmûkiállításon kell még valami más, 
ami többet is képes érzékeltetni, mint meg- 
valósult épületek fotói sima egymásutánban. 
Így került egy méretes installáció a köz- 
ponti aulába, ami a látogatót fogadja – 
ez a felülrõl fényt kapó, üvegtetõvel lefe-
dett aula egyrészt maga is nagyszerû tér, 
másrészt afféle különleges, entrée hang-
súlyt ad ennek a somlóvásárhelyi részletnek. 
Somlóvásárhelyen, a Somlóhegy lábánál 
épült meg (és még épül) Ekler eddigi talán 
legnagyobb munkája, a Szent Ilona borá-
szat pezsgõérlelõvel, látogatóközponttal és 
a zöldtetõk alá rejtett más földalatti épületek-
kel. Ennek egy részletébõl született az instal-
láció, ami jóval kisebb ugyan mint az erede-
ti, mégis olyan makett, ami érzékeltetni tud 
valamit Ekler híres nagyítás-elméletébõl is, 
hiszen ebben az elhelyezésére szolgáló tér-

ben más léptékben, de ugyanolyan monu-
mentális tud lenni, mint a valóságban. 

Népmûvészeti tábor, borászatok, iskolák,  
irodaházak. Ekler Dezsõ a nyolcvanas 
évektõl meghatározó szereplõje a magyar 
építészetnek. Elsõ, ikonikussá vált épületei 
még Makovecz Imre közvetlen hatását tükröz-
ték, a tehetséges tanítvány aztán úgy távolo-
dott el mesterétõl, hogy törekvéseibõl meg is 
õrzött valamit. A kiállítás is ezekkel az épü-
letekkel indul, a Nagykállói Népmûvészeti 
Tábor rendszerváltás elõtt emelt épületeinek 
fotóival, amelyek még közvetlenül és erõsen 
a népi kultúrából illetve Makoveczbõl épít-
keztek. 

Aki azonban ismeri, legjobban alighanem  
mégis a borászatairól ismeri. Az elsõ – a ki- 
lencvenes évek közepén épült Disznókõ  
Borászat Mád és Mezõzombor határában,  
a 37-es út mellett – rögtön a legismertebb. 
Ekler Dezsõ a helyi kis pincék homlokzatát 
nagyította fel a borászati fõépületnél, a lej-
jebb álló melléképület, a fából ácsolt traktor-
garázs pedig kisebb fajta világhírre is szert 
tett. Ez az együttes szinte együtt él a tokaji  
tájjal, miközben már itt megfigyelhetõ, ahogy 
a tervezõ, mint természeti tereptárgyakat 
helyezi építményeit a tájba. Ez ismétlõdik 
meg a Hilltop neszmélyi központjánál, majd 
az említett somlóvásárhelyi Szent Ilona  
Borászatnál – ezzel egyébként késõbb 
bõvebben is foglalkozunk majd.

Ahogy a termeket járjuk érezni csak meg, 
mennyire fontos Ekler Dezsõ építészetében 
az állandó léptékváltás. Mert nemcsak a fel-
nagyítás mimetikus eljárása miatt van állan-
dó átjárás konkrét és elvont között, de a hét-
köznapi funkciók mögött láthatatlan ideák is 
testet öltenek közben, és mindig érzékelhetõ 
valami összeköttetés az anyagi és anyagta-
lan világ között.

Az egri kiállítás legnagyobb része persze  
fotókon látható. Én amúgy nem gyõzöm 
hangsúlyozni, hogy mennyire félrevezetõ 
lehet egy esztétizáló, „túl jó fénykép”, ami 
a környezete részeként élõ épületet kimetszi 
onnan és ezzel valódi viszonyulásaitól  
is megfosztja, köszönhetõen azonban 
Bujnovszky Tamás nagyszerû építészeti képei-
nek, a részletekbe menõen is gazdag kép-
anyag itt különösebb leírások és szájbará-
gás nélkül is illusztrálni tudja azt, amit Ekler 
Dezsõ az elmúlt 25-30 évben alkotott. 

És akkor a papíron marad tervekrõl és  
a híres Alessi kávés és teáskészletrõl még 
nem esett szó, pedig utóbbi az egri kiállítás 
egyik igazi fénypontja – a színezüst, úgyne-
vezett szerzõi példány egyenesen Milánóból 
érkezett. A kiállítás december 31-ig látható.

Fotó: Mizsei Anett

Torma Tamás


