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KKK

KOCKOLÓGIA HA Margitsziget és Művészsétány, 
akkor el-eltűnő mellszobrok, 
köztük az Izsó Miklóst ábrázo-

ló (szobrász: Kisfaludi Strobl Zsigmond, 1972) 
és Beck Ö. Fülöp önportréja (1997 / eredetileg: 
1973); az említett alkotások nem kerültek elő, 
jó ideje nem pótolták azokat. Aki eddig nem hal-
lott Dóczy Balázs KOCKAműhelyéről, a legutób-
bi margitszigeti akciója után biztosan megjegy-
zi az alkotó és műhelye nevét. Ő az, aki a fent 
említett két ellopott alkotást az eredetiekkel 
megegyező méretekben megépítette LEGO®-
ból. A Young & Rubicam Budapest reklámügy-
nökség ötlete alapján és a LEGO Store Buda-
pest megbízásából 2014 végére, közel egy 
hónap tervezéssel és építéssel készült el a két 
üreges szobor. 3D-s programmal tervezték 
meg, majd rétegről rétegre, alapkockákból és 
lapos elemekből építették fel a büsztöket.  Beck 
Ö. Fülöp szobrának tervezéséhez használni tud-
ták a szobor Gödön található kő másolatát, Izsó 
Miklóséhoz csak fényképek álltak rendelkezés-
re, ezért élő modellt is alkalmaztak. Az elké-
szült Izsó LEGO® szobor ezért nem pontos mása 
az eredetinek, viszont a művészt hasonló test-
helyzetben, alkotás közben ábrázolja. Előbbi-
hez, mely közel 13 kg, úgy 8 ezer darab építő-
kockát használtak fel, utóbbi, a maga 28 kg-jával 
megközelítőleg 11 ezer elemet tartalmaz. 

(MSz)

NAGY KÖNYV, NAGY DOBÁS

Bojár Iván András, Darabos 
György: Nagy Káli Könyv. IVON Kft., 

Budapest, 2014, 468 old.

A főszerkesztőnek „benyalni” természe-
tesen sokféleképpen lehet, de az viszony- 
lag kockázatmentes, amikor vitatha-

tatlan teljesítményről van szó. Először csak 
hírből hallottam a készülő Káli Könyvről - akkor 
jó melónak és egy reprezentálós „kellemest  
a hasznossal” típusú vállalkozásnak tűnt  
annak minden dekadens bájával. Aztán ami-
kor először nyugodtan átlapozhattam ezt  
a brutális, súlyos testi sértésekre is alkalmas  
könyvtárgyat, új érzés megjelenését kellett 
érzékelnem: az irigységét. Igen, irigykedni 

kezdtem a szerzőkre, hogy ez az ötlet nem 
nekem jutott eszembe, hogy ez a mersz nem 
engem ragadhatott el így. 

Nagy Káli Könyv címmel jelent meg a szöve-
get jegyző Bojár Iván András és a fotós Dara-
bos György óriásalbuma a Káli-medencéről és 
harminc odakötődő személy, pár, család tör-
ténetéről. (A szerkesztő Osváth Sarolta, a kiadó 
pedig az IVON Kiadó volt.) 

A Balaton-felvidéket, pontosabban a Káli-
medencét állítólag mindenki ismeri. De nem 
így. Mert a könyvnek nemcsak azt sikerült  

bebizonyítania, hogy nekünk is van Provence-
unk, meg Toszkánánk, de azt is, hogy ez nem 
kis Provence vagy kis Toszkána. A Káli-meden-
ce Magyarországon van, de a könyv ábrázola-
tában egy jobbfajta Magyarországon, ahol  
a történelem ilyen-olyan véletlenjeinek, hol 
csak több száz lelkes és kreatív magyarnak 
köszönhetően a tájon valami olyasmi virágzott 
ki, amit más vidékeken nem érezni ennyire 
töményen. Itt még a politikai ellentétek is kicsit 
másnak tűnnek, mintha azt is felülírná az a faj-
ta életminőség, ami a törzsökösök és a „bebí-
rók”, az ide került művészek és más városiak 
együttéléséből, az átalakított, felújított öreg 
házak körül született.

Kilenc év munkájából egy több mint négykilós, 
majdnem ötszáz oldalas album állt össze.Szív-
dobogtató, amit a Káli-medence nagytotáljaival 
illetve a tájékok, dombok, házak, mezők apró 
részleteivel megmutat, mert úgy tűnik, mindezt 
így, még nem láttuk vagy nem láttuk meg. 

Szóval varázslás történt: a Káli-medence  
külső és belső szépségeivel újra a vágy titok-
zatos tárgya lett, mert a Nagy Könyv lapozga-
tója, olvasója először csak felvillanyozódik, 
majd gyors mehetnékje is támad. Igen, arra 
délre, délnyugatra. (Torma Tamás)
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MONCA Details

A kvalitásos teríték alapeszközeinek és kiegészítőinek beszerzése még mindig problémát jelent  

Magyarországon, így fontosnak érezzük, hogy hírt adjunk olyan vállalkozásról, mely a minőséget tartja szem 

előtt. Az Andrássy úti bemutatóteremmel és webshoppal (www.moncadetails.com) egyaránt bíró  

MONCA Details kínálata ezt a hiányt igyekszik pótolni, vagyis Európa vezető porcelán-, üveg- és ezüstáru 

márkáit képviseli. Hiszen, idézve Zavadszky Mónikát, a cégalapítót: “Az Élet tele van szépséggel. Szépséggel, 

mely belőlünk, illetve a minket körülvevő tárgyakból árad. Mi a MONCA-nál az utóbbit vagyunk hivatottak 

biztosítani”. A kínálatban szerepel gyűjtőnévvel egy ún. MONCA Casual vonal is,  

ami alacsonyabb áron kínál igényes kellékeket. (HE) 

Karl Lagerfeld mindig ké-
pes meglepni rajongóit 

(tervezett már plüssmac-
kót is). Együttműködései-

ben is a legjobbat 
igyekszik mindig 

megtalálni, így állt össze 
egy svéd klasszikussal, 

az 1898-ban alapított 
üveg/kristályüveg gyártó 

Orrefors céggel. 
„Kettejük” munkájának 

végeredménye az 
Orrefors by Karl Lagerfeld 

kristályüvegből készült 
pohárkészlet

Személyes kedvencem Anna Torfs belga 
származású üvegművész, aki ezzel  

a páratlan anyaggal – természetesen – 
Csehországban esett szerelembe 

valamikor a 2000 évek elején. Azóta 
számos gyönyörű kollekciót készített, 
éteri fújt és vágott-üveg kollekciókat.  

A képen látható éppen az Objects 
sorozat egyik kristályüveg darabja, 
melyet részben platinával színezett

A lovak szerelmeseinek tökéletes ajándék 
lehet egy pár, de akár csak egyetlen darab is 

ebből a szalvétagyűrűből 

Rozsdamentes acél és ónötvözet alkotja 
ezt a különleges eszközt, ami egyetlen 
gourmand háztartásából sem 
hiányozhat, avagy ne húzzuk, hanem 
pezsgőszablyával (öpener) bontsunk 
pezsgőt!

Nem csak 
terítéket 

kínál a MONCA 
Details! Építészet és 

játék fonódnak össze az 
Arca sakk-készlet esetében. 

Minden bábu egyedi, kézzel készült, 
anyagában szaru és palládium; a 

sakktábla tükröződő, lakkfelületű. A bábukat 
sorba állítva, mintha egy modern metropolisz 

magasházainak, felhőkarcolóinak sorát látnánk  


