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EKLER DEZSÕ
építész

Gerle János: Sokat dolgoztál európai uniós beruházókkal 
Magyarországon, és közvetlen képet tudtál alkotni az épí-
tész-sztárok világáról. Néhány évvel megelõzted a hazai 
építészek jó részét, akiknek ezután lesznek ilyen tapasz-
talataik. Milyennek látod a kiinduló helyzetet, amelybõl a 
csatlakozás bekövetkezhet?

Ekler Dezsõ: A Disznókõ borászat létesítésekor, 10 
évvel ezelõtt szerzett tapasztalataim, illetve most az Alessi 
céghez fûzõdõ kapcsolataim azt mutatják, hogy ma nyuga-
ton jóval nagyobb az építészet és az építészek megbecsü-
lése. Pontosabban és tisztábban körülhatárolt a szerepük. 
A legtragikusabb fejlemény Magyarországon az elmúlt tíz 
évben ilyen szempontból a számomra az volt, hogy ennek 
az ellenkezõje alakul nálunk, holott az építészet ügye na-
gyobb közfigyelmet kellene keltsen. Az építészet egészen 
radikálisan devalválódott, éles szakadék tátong az európai 
és az itteni gyakorlat között. Ez a jövõre nézve mit jelent? 
Óvni kellene az építészeket, hogy hozzászokjanak ehhez 
a balkáni állapothoz, mert a nyugati építészek tízszerte 
öntudatosabbak. Hasonlítsd össze a magyart az osztrák 
építészeti kultúrával, az új bécsi építészeti központtal vagy 
a grazi építészeti közélettel. Ott nemzetileg és uniósan is 
keményen menedzselt építészeti kultúrával találkozol. 

Gerle János: Mit nevezel balkáni állapotnak?
Ekler Dezsõ: Például azt, hogy tíz évvel ezelõtt bármi-

lyen házat meg tudtam építeni Magyarországon, Nagykálló, 
Disznókõ a példa. Ma gyakorlatilag képtelenség megépí-
teni normálisan egy házat, olyan a tulajdonosi, beruházói, 
kivitelezõi szemlélet és az általános közszemlélet is. 

Gerle János: Ez nagyon meglep. Nem csak arról van 
szó, hogy a jónevû építészek vannak nyugaton sokkal jobb 
helyzetben? Ez a mindennapi gyakorlat?

Ekler Dezsõ: Úgy van. Nyugaton föl nem merülne, 
hogy egy kivitelezõ vagy egy beruházó beleszóljon épí-
tészeti kérdésekbe. Hogy milyen burkolata legyen egy 
lépcsõnek, vagy egy korlát milyen anyagból legyen, s 
hogy nézzen ki. 

Gerle János: Hogy van ez a külföldi cégek beruházá-
sai esetén? Nem a nyugati cég szemléletén múlik, hogy 
az építész akarata nem érvényesül, vagyis nem a nyugati 
beruházó erõszakossága a probléma?

Ekler Dezsõ: Másokkal is megosztottam ezt a tapasz-
talatomat és úgy tûnik, hogy általános tendenciáról van 
szó. Ez az ország szellemi állapotának pontos tükre. Bele-
játszik a fogyasztói elkényeztetettség és a kontraszelekció, 
belejátszik a strukturális, tehát intézményes felelõtlenség. 
Bár van egy szorgalmas és ügyes úgynevezett alvállalkozói 
kivitelezõi réteg, akik megcsinálják a munkát bármilyen 
kívánt minõségben, mégis kialakult az a fõvállalkozói, me-
nedzseri kör, amely a munkát leosztja, de felelõsséget való-
jában nem vállal, viszont mindenbe beleszól. Mindenkinek 
parancsolni akar, miközben a folyamatok egészéhez, annak 
hierarchiájához nem ért. Ez kelet-európai jelenség, ezek 
afféle szpáhik, akik gyarmatosítóként viselkednek a saját 
országukban, és rabszolgának tekintik az építészt is.

Gerle János: Az építészek oldaláról mi az a képesség, 
ami itt hiányzik, mert ez nagyon nagy mértékben pszicho-
lógiai kérdés: az építészek lehangoló képe önmagukról.

Ekler Dezsõ: Ez általános társadalmi kérdés, ez az 
ország így néz ki. Nézz körül, mi épült itt az elmúlt tíz 
évben? Nagyon csúnya ez az ország. Ami épült az csúnya, 
nemhogy nem javított, inkább rontott a meglévõ képen, 

fõleg, ahol tömegesen építkeztek. Mitõl várnánk válto-
zást? Mi változna az európai uniós csatlakozással? Az az 
érzésem, hogy semmi nem várható, hacsak nem leszünk 
egy kicsit pedánsabbak és a tanító bácsi leosztott pénze 
nem hat majd fegyelmezõen. Belülrõl megújulás, úgy 
vélem, nem várható. Engedd meg, hogy visszakérdezzek, 
ha majd becsatolnak bennünket, attól a TV2 talán Duna 
TV-vé változik? 

Gerle János: Nem, de a TV2 pontosan olyan most is, 
mint a nyugati tévécsatornák.

Ekler Dezsõ: Igazad van, nyilván egyetlen teendõnk 
van, hogy az építészek a minõségre koncentráljanak. 

Gerle János: A kérdésnek az a része érdekel, hogy a 
magyar szellemi értéknek milyen esélye marad?

Ekler Dezsõ: Ha így nézed a magyar építészet esélyeit, 
és az építészetet a társadalom tükrének tekinted, akkor az, 
amit az új rendszer az elmúlt tíz-tizenkét évben létrehozott, 
mint építészetet, az bizony a társadalom lezüllésérõl és 
dekonstruálódásáról szól. Ha keresem azt az erõt vagy azt 
a képességet, amelyet a társadalom az építészekkel együtt 
fölhalmozott, hogy magát építészetileg megújítsa, bizony 
elég kevés energiát találok. 

Ma a legnagyobb bizsergés még az européer minima-
lizmus táján van. Az építészhallgatók leginkább Zumthort 
szeretik meg Herzogot és de Meuront. Õket falják, oda 
utazik a Mesteriskola, lehet tudni, hogy az a kultúrérték ma 
Pesten. Makovecz most kevésbé vonzza a fiatalokat, aminek 
ezer oka lehet, sorolhatnánk. Hazai szellemi nóvum nem 
igazán van a belvárosi piacon, de igazában már Bécsben 
sincs. Ha Bécsben most megnézed a két aktuális kiállítást, a 
9=12, meg a harmadik „kommende” kiállítást, ezek gyenge 
verziói csupán a tavasszal kiállított Steven Hollnak meg 
Zaha Hadidnak és a svájci minimalizmusnak. 

A köz nem hogy nem tud, nem is gondol semmit az épí-
tészet felõl; építészet és környezet dolgában gyakorlatilag 
öntudatlan massza. Az újkapitalizmus mai szocialista kléru-
sa gyakorlatilag azt tesz, amit akar az öntudatlan nívótlan-
ságban. Ezt teszi a lakóházépítésben, a középítkezéseiben 
– vesd össze Nemzeti Színház – és ezt teszi a legmagasabb 
politikai szinteken is. A legszélsõségesebb esetlegességgel 
építi ki magából öntudatlan kultúrmocskát. 

Gerle János: Az a lényeges kérdés, hogy ez változott-e 
az utolsó 12 évben? Mert korábban is jellemzõ volt ez a 
kulturálatlanság és mûveletlenség. Kétségtelen, hogy most 
egy olyan réteg került beruházói pozícióba, amelyikre ez 
jellemzõbb, mint az átlagra, de ez a köztudatra is vonat-
koztatható-e?

Ekler Dezsõ: A köztudatra szükségképp kellett vonat-
kozzon. Egy olyan generáció épített az elmúlt tíz évben 
magának családi házat, akiknek a szülei soha nem építet-
tek (mint ahogy nem jártak templomba sem). Tehát egy 
vagy két nemzedék kimaradt abból a folyamatból, ahol 
a házépítés egyáltalán megnevezõdik úgy mint a sütés-
fõzés, a borcsinálás vagy a gyereknevelés. Hasonló dolgok 
történtek az egészségügyben, ezért pusztítja magát a ma-
gyar, de a közéletbe is olyan politikus, bankár, közgazdász 
generációk nõttek bele, akiknek a szemében az építészet 
mint folyamat, mint létesülés ismeretlen volt. 

Mondd meg nekem, hogy történhetett meg, hogy 
a Schwajda György, aki olyan jó dolgokat rendezett, 
mint például a Lúdas Matyi rádiójátéka Garas Dezsõvel, 
Törõcsik Marival, Kállaival, hogy a Schwajda válassza ki a 
padlószõnyegeket és a burkolatokat, amiket egy londoni 
cég szállított Budapestre. Ez olyan ország, ahol a Nem-
zeti Színházba a szõnyeget nem a belsõépítész, hanem a 
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színházi rendezõ válogatja. Ez olyan generáció, amelynek 
életében soha nem volt alkalma, hogy megtudja, hogy az 
építész tervezi a házat, és a rendezõ rendezi a színdarabot. 
Kimaradt a kultúrának nemegy komplett része. Olyan ve-
zetõ garnitúra nõtt fel, amely azt hiszi, hogy a Buckingham 
palota magától épült olyanra, ahogy a mesekönyvben le-
rajzolták. 

Gerle János: Ebbõl az következik, hogy van egy építé-
szeti szempontból rendkívül alacsony színvonalú közélet, 
amely most bekerül egy iskolába, amelyben magasabbak a 
követelmények, és remélni lehet, hogy fel tud nõni ezek-
hez a követelményekhez, és remélni lehet, hogy akkor 
magasabb osztályba is léphet. Csak ebbõl éppen arra nem 
derül fény, amire kíváncsi vagyok, hogy nekünk valóban 
az jelenti-e a magasabb osztályzatot, ha az adott európai 
normákhoz közelítünk?

Ekler Dezsõ: Nézd, nem tudhatom kikerülni azt a 
tényt, amit szociológus korom óta tudatosítok magamban, 
hogy a társadalom az építészetben elég pontosan fejezi 
ki önmagát. Tehát a rossz osztályzatot nem elsõsorban az 
építészet érdemelte ki, hanem az feltehetõen a társada-
lom összmûködésére vonatkoztatandó. Vagyis ha a saját 
építészetünk megújuló intenciójával akarjuk magunkat a 
bajból kihúzni, akkor Münchhausen báró módjára a saját 
hajunknál fogva rántjuk ki magunkat a mocsárból, vagyis 
egy megújuló építészettel kellene magunkat magasabb 
szociális kategóriába emelnünk. Nem több és nem keve-
sebb a feladat. 

Gerle János: Bár most meglepve veszem tudomásul, 
de egyetértek vele, hogy az építészet pontosabb tükre a 
társadalmi állapotoknak, mint más mûfajok.

Ekler Dezsõ: Az építészet nem hazudik. Túl nyersen 
hangzik, de így van. Ráadásul Lukács György fogalmazta ezt 
így, egész pontosan azt írta: az építészet nem tud negállni, 
ez így van leírva Lukács esztétikájában. Ez nem azt kellene 
jelentse, hogy nem tud negatív érzelmeket közvetíteni, 
hanem hogy nem tud hazudni, olyannyira azonos önma-
gával. Goethe mondja, hogy az építészet nem mimetikus 
mûfaj. Nem utánzó mûfaj, hanem önmagát megmutató 
mûfaj. Bármilyen trükk ellenére sem tud sem több, sem 
kevesebb lenni önmagánál. Ezért bármit vajúdik, izzad, 
köpül ki magából a társadalom, az az lesz, ami. 

Gerle János: Ez fölveti azt a kérdést, hogy egy építész 
tud-e olyasmit produkálni, ami fölülmúlja a környezete 
állapotát? A társadalmi közege állapotát? Erre azért a válasz 
nyilvánvalóan igen, még ha az ilyen eset nem is tud általá-
nosan jellemzõ lenni, mert akkor már más közállapotról 
volna szó. 

Ekler Dezsõ: Kukorelly Endre mondta talán, de lehet, 
hogy Györe Balázs, hogy a nyelv, amellyel az írók dolgoz-
nak, az számukra olyasmi, mint egy nagy elefánt, és õk 
olyasmik rajta, mint egy bolha. Ez így lehet az építészetben 
is. Egy nyelvi forradalmat végrehajtó Esterházy Péter vagy 
egy nyelvmegújító Nádas Péter valójában a köznyelvvel dol-
gozik. Esterházy a köznyelvet emelte be a posztmodernbe, 
a magas irodalomba, és egy építész sem tehet többet ennél. 
Amit most a svájci építészet produkál, vagy az angol, a 
David Chipperfieldekkel és Will Alsopokkal, vagy a belgák, 
az egy ezt megelõzõ két-három évtizednyi felkészülést tud 
maga mögött a társadalomban is és a kultúrában is. 

Gerle János: Ha a nyelv példájánál maradunk, egy-
részt ezek a bolhák, akiket említettél, a méretükhöz képest 
rendkívül jelentõs teljesítményt nyújtottak; másrészt ha 
az építészetet nyelvként fogom fel, amit nagyon szívesen 
megteszek, akkor sokkal nehezebb a magyar építészek 

feladata a következõ években a mostaninál, hiszen nekik 
az általános építészeti nyelvvel kell foglalkozniuk egyszer, 
ez sokkal nagyobb elefánt, ha pedig a magyar építészeti 
nyelv közegében maradunk, akkor a bolha mégis méretes 
az elefánthoz képest, illetve olyan házi bolháról van szó, 
akit az elefánttal õsi, tudatalatti kapcsolat is összeköt. 
Egyébként a svájciak és az angolok példája is azt mutatja, 
hogy õk sem közvetlenül a nemzetközi nyelv megújításával 
foglalkoznak.

Ekler Dezsõ: Úgy van, a svájciaké nemzeti építészet. 
Rossi építészete nemzeti építészetbe torkollott, hiszen 
a Rossi féle avantgard klasszicizmus össznemzeti olasz 
stílussá vált a kilencvenes évek végére. Ugyanúgy, ahogy 
Asplundék klasszicizmusa is rendes skandináv stílus lett. 
Zumthorék minimalizmusa nagy kulturális robbanás, de 
svájci: azokban a hegyekben, azokból a kövekbõl, azokból 
a fákból, abból az infrastruktúrából így nagyítani, ahogy 
Zumthorék csinálják, az egy csoda. Az az igazság, hogy az 
angoloké éppen ilyen autentikus, amit Fosterék, Alsopék, 
Chipperfield-ék technológiailag csinálnak, ugyanolyan 
erõs, innovatív ügy – merem a franciákat is velük együtt 
említeni –, ami erõs nemzeti felfogást hozott. Szóval, 
amit Perrault, amit Jean Nouvel visznek, az kulturálisan 
és lokálisan behatárolható ügy, bár õk személy szerint 
nemzetközi sztárok is. Nyilvánvaló, hogy nekünk itt azzal 
a szókinccsel és azzal a grammatikával kell bíbelõdnünk, 
ami nekünk anyanyelvileg adva van, és ha van rá esély, nyil-
vánvalóan olyan formaproblémák erednek ebbõl, amelyek 
az egyetemesbe is beleszólhatnak. Vagyis az a kérdés, hogy 
hogyan illeszkedik bele például a Makovecz-életmû az õ 
generációját követõ, a Venturik, Frank O’Gehry-k generá-
cióját követõ nagy tehetségek formakincsébe? A következõ 
mûvészettörténeti feladat leírni, hogy miként jön át az 
organikus felfogás és a makoveczi antropomorfizmus 
térformálásban és szerkezetformálásban Steven Hollon 
kezdve Chipperfielden és Aretsen át egészen a Zaha Ha-
didig. Fantasztikusan érdekes kérdés! És a többi társutas-
nál. Mert Toyo Ito és Fuksas is ugyanezt nyomják. Fuksas 
minimalizmusa, ahogy a niaux-i barlangmúzeum kilátóját 
megfogalmazza, teljesen biomorf vagy antropomorf ügylet, 
és látni kell, hogy hol van az elõzõ lépés, például Makovecz 
szárnyaival. Biztos, hogy ez így van, a nemzetközi szellemi 
piacon ezek nagyon erõs és érvényesülõ hatások. Hogy a 
magyar építészeti formaproblémákból következik-e még 
egy hasonló lépés, ez komoly kérdés. 

Gerle János: Mikor azt mondtad, hogy az építészeknek 
az a dolguk, hogy a minõségre figyeljenek, az valójában ezt 
jelenti, hogy ezzel a kérdéssel tudnak-e mit kezdeni.

Ekler Dezsõ: Ezt jelenti. Hogy az éppen egy rajz, egy 
kiállítás, könyv vagy megépült munka, az majdhogynem 
mindegy.

NEMESKÜRTY ISTVÁN
történész, író

Gerle János: Ahogy Tanár Úr többször említette már, a nyel-
ven kívül jelenleg alig van olyan terület, amelyen a nemzet 
léte egyáltalán érzékelhetõ. A nyelv tartja fenn a nemzeti 
létet most is, nem elõször a történelemben. 

Nemeskürty István: Kezdjük azzal, hogy 1541-ben a 
Szent István által alapított magyar állam megszünt létezni. 
Ne keressük most ennek az okait, ez megtörtént. Maga a 
nemzet azonban – mai, pesti szóval élve, az ország lakossága 


