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EklEr klasszikusok
Házak 2000–2014 / Ekler Dezső, AD Reklámstúdió Kft, Budapest, 2014

Az első benyomás rögtön az, hogy 
Ekler épületei mennyire sokfélék. 
Munkásságát aztán az is tovább 

árnyalja, hogy ő a ritka magyar szociologizáló-
gondolkodó építészek egyike: egy-egy interjú-
ja (mint például a kötetet indító Benedek Anna- 
Wesselényi-Garay Andor interjú) képes legalább 
olyan bizsergető hatást gyakorolni az ember-
re, mint a házai.  A hadtáp társadalom víziója, 
az emberi léptékek helyett a mikrokozmosz 
anyagszerkezetei között válogató, biomorf 
sztárépítészek jelenkori jelentősége, a nagyí-
tás elmélet. Utóbbi nyomozási segédeszközzé 
is válik a könyv lapjait pörgetve, miből eredhet-
nek ezek a dinamikus épületformák, honnan, 
hová, hogyan vált léptéket. 

A 90-es években épült Disznókő Borászat 
(Mád és Mezőzombor határában áll) például 
nem szerepel már a kötetben, mégis ott van az 
az 1982-ben rajzolt, apró pinceházhomlokzat, 
ami az akkori tokaji plébános, Béres Béla szá-
mára készült.  Ekler Dezső a helyi kis pincék 
homlokzatát nagyította fel a borászati főépü-
letnél, a lejjebb álló melléképület, a fából ácsolt 
traktorgarázs pedig amúgy és mellesleg kisebb 
fajta világhírre is szert tett. Az együttes szinte 
együtt él a tájjal, ez aztán később megismétlő-
dött a Hilltop neszmélyi központjánál, majd  
a könyvben kiemelten szereplő, somlóvásárhelyi 
Szent Ilona Borászatnál. 

Ez Ekler eddigi talán legnagyobb munkája 
pezsgőérlelővel, látogatóközponttal, a zöldte-
tők alá rejtett más földalatti épületekkel és  
a könyvben Bujnovszky Tamás fantasztikus 

fotóival. Ha nem tűnik ez morbidnak egy ereje 
teljében lévő tervezőnél, ez az életmű eddigi 
összegzése is: hogyan alakult a korai, organi-
kus lendület tektonikus landarttá a Somlóhegy 
lábánál ezzel a földbe süllyesztett, mestersé-
ges dombszerű, áramlásra építő épületegyüt-
tessel.  

Népművészeti tábor, borászatok, iskolák, iro-
daházak. Ekler Dezső a nyolcvanas évektől meg-
határozó szereplője a magyar építészetnek. 
Első, ikonikussá vált épületei még Makovecz 
Imre közvetlen hatását tükrözték, a tehetséges 
tanítvány aztán úgy távolodott el mesterétől, 
hogy törekvéseiből meg is őrzött valamit. 
Ugyanakkor Ekler Dezső és építészete mindig 
valahogy kívülállónak is tűnt/tűnik a szakmá-
ban. Nem könnyen csapható trendekhez, nem 
szeret pályázni, eddig portfóliója is zavarba 
ejtően sokszínű, sokféle. Szokásos nemzeti kis-
hitűségünkkel eszünkbe sem jut a nemzetközi 
horizontra helyezni, pedig ez a könyv megte-
szi: ez alapján nyugodtan nevezhetjük világ-
színvonalúnak vagy hungarikumnak, bármit is 
jelentsen egyik vagy másik. Egy róla készült 
portréfilmben az ausztrál származású Anthony 
Gall azt mondta róla, hogy Eklert nem könnyű 
közkeletű fogalmakkal befogni. Külön mozog, 
hangsúlyozottan a saját útját járja, de valahogy 
mindig odébb teszi a mércét. Leginkább egy 
tengerben hirtelen felbukkanó, világító  bója-
ként lehetne leírni vagy mint egy bálna: tudjuk, 
hogy valahol itt van a közelünkben, de hogy 
mikor bukkan újra a felszínre és mikor ad újabb 
jelet, azt sosem lehet tudni. (Torma Tamás)

MindEn építész 
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Ferkai András: Farkasdy Zoltán 
építészete, Scolar Kiadó, Budapest, 

285 old., 2014

Gondosan megőrzött eredeti dokumen-
tumok – köztük személyes jellegű és 
szakmai jegyzetek, fotók, továbbá ter-

vek, tervpályázati kiírások, még bírálati jegy-
zőkönyvek is – adták az alapját a közelmúlt-
ban megjelent Farkasdy Zoltán (1923-1989) 
építészmonográfiának. Sok tekintetben rend-
hagyó kötetről van tehát szó, mivel szokatla-
nul gazdag hagyatéki anyag állt a szerző, Ferkai 
András rendelkezésére (ezek gondos doku-
mentációját Lantos Edit művészettörténész 
végezte el). Egyszerre egy izgalmas, ugyanak-

kor ma még csak részben feltárt periódusban, 
a második világháború utáni állami tervezés 
és a rendszerváltás közötti évtizedekben elin-
dult és kitejesedett életmű pontos tükre, mind-
eközben a háború után megindult építészet-
szervezés, és -politika lenyomatát is adja ez  
a könyv.  Az olvasmányos stílusban, egyúttal 
komoly szakmaisággal megírt, szellős, átte-
kinthető, szép kivitelű kötetben (Hübner Teo-
dóra magas színvonalú designja) olvashatóak 
továbbá a tanítványok visszaemlékezései, 
Farkasdy épületeit, terveit bemutató elemző 
írások és válogatás az általa (egy jó értelem-
ben vett grafomán által) írt cikkekből, tanul-
mányokból. Amiről közvetve ugyancsak meg-
emlékezik a kötet, az a mára szinte már eltűnt 
papír alapú tervezői világ, felülszínezett, érzé-
keny rajzú skicceivel, tervtanulmányaival, az 
ábrázoláshoz illő, pontos kézírásos feliratai-
val; egy-egy vázlat, terv felett örömmel szem-
lélődik hosszan az olvasó.  MSz

tEMploMépítészEt  
a nyugati határon

Eros fEkEtE
Zeke Gyula: Volt egy feketém. A bu-
dapesti eszpresszók története,  
Balassi Kiadó, Budapest,  
328 old., 2014Áttekintő tárlat nyílik a győri Rómer Flóris 

Művészeti és Történeti Múzeum/Magyar 
Ispita kiállítótérében, melynek a témá-

ja Győr-Moson-Sopron megye 20-21. századi 
templomépítészete. A nagyszabású válogatás 
a historizálástól indítva tekinti át a keresztény 
templomépítészet, szakrális belsőterek válto-
zását, fejlődését egészen napjainkig. Eszközei 
ebben egységes fotósorozatok, eredeti és terv-
pályázati tervek, kritikai írások, makettek.  Vala-
mint a tárlaton egy kisfilm is látható, amely 
néhány kiválasztott templom életét, működé-
sét mutatja meg, illetve megtekinthető még két 
interjúfilm, Czigány Tamással és dr. Fehérváry 
Jákóval, melyben a megszólalók a templom-
építészet jelenéről, feladatairól beszélnek.   
A kiállítás szervezője: a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Építész Kamara, kurátora pedig 
Hartmann Gergely. Megtekinthető: 2014. decem-
ber 5. és (előreláthatólag) 2015. február 8. 
között; a szervezők tervei szerint a válogatás 
2015 elején a FUGA-ban is látható lesz majd. 
(képünkön: Római katolikus templom, Újrónafő, 
ép: Cseh András, Nagy András, Czigány Tamás /
CZITA Építész Iroda Kft./, 2014) (MSZ)

Nem számítva a rettenetes grafikai, tipog-
ráfiai merénylet áldozatául esett cím-
lapot, szinte tökéletes, tudományos for-

máltsága ellenére is letehetetlen mű született 
a literátor-történész, Zeke Gyula tollából.  
A budapesti kávéházi kultúrát, a „kávés nyil-
vánosságot” töviről hegyire elemző, kutató, 

megéneklő szerző új könyvében eszpresszó-
történeti alapművet ír. Szemben a makacs fél-
reértéssel ez a vendéglátó-ipari műfaj már  
a húszas évek végétől létezett a fővárosban. 
A jól adatolt, hatalmas jegyzetapparátussal 
megtámogatott dolgozat legnagyobb erénye, 
hogy az eszpresszókban zajló élet bemutatá-
sára az irodalom és a hétköznapi zsurnaliz-
mus területéről egyaránt biztos kézzel választ 
szövegrészleteket a szerző. Szempontunkból 
mégis talán ennél is fontosabb a könyvben 
megjelenő fényképfelvételeken ábrázolt, mos-
tanra szinte teljesen elpusztult enteriőrök, 
berendezések, bútorok, illetve a csodálatos 
neonfeliratok designvilága. 
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