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áttekintés az 1990-es évekig ekképp az
építészet tágabb kulturális környe-
zetének különnemû elemekbõl ösz-
szerakott, többé-kevésbé mégis egy-
séges történetébe illeszkedik. A két
utóbbi fejezet földrajzi és kulturális
értelemben is tagolt, többközép-
pontú együttesként kezeli a nyugati
világ építészetét. A mozaikszerû be-
mutatás - történeti értelemben is -
egységes kerete arra a meggyõzõdés-
re (a Frankfurti Iskola szerzõinek el-
gondolásaira) épül, hogy az építé-
szet, amely a többi mûvészetnél job-
ban rá van utalva az iparosodás
fejlõdésére és a növekvõ városiaso-
dásra, egyben kritikája is önnön kül-
sõ feltételrendszerének.

KÉKESI ZOLTÁN

(TERC, Budapest, 2002, 501 oldal, 3400 Ft)

SZERVÁTIUSZ KLÁRA: 

AAzz  iiddõõ  kkaappuujjáábbaann
((SSzzeerrvvááttiiuusszz  TTiibboorr  
sszzoobbrraaiirróóll))

Az idõ kapujában címet viselõ könyv
nem is annyira képzõmûvészeti al-
bum, mint inkább a befogadók és az
alkotó által közösen megrajzolt
Szervátiusz-portré, amelyben egy-
részt a könyvben olvasható íráso-
kon, másrészt az albumban taglalt és
megjelenített mûveken keresztül a
szobrász emberi és mûvészi életraj-

za, állásfoglalása, ars poeticája, er-
kölcsi-etikai-esztétikai értékrendszere
összegzõdik. Az idõ kapujában tekint-
hetõ úgy is, mint Szervátiusz Tibor
mûvész-ségének megfogalmazása és
egy minden értelemben nemességet
képviselõ arc meghatóan nyílt, õszin-
te elénktárása.

Szervátiusz Tibor portréjának
emberi-mûvészi kontúrjait a kötet
írásai rajzolják meg: szó esik az al-
bumban szereplõ alkotások szinte
mindegyikérõl (Szervátiusz Klára:
Az idõ kapujában), a mûvész esztéti-
kai nézeteirõl (Szervátiusz Tibor:
Valóság és mûvészet), emberi-erkölcsi
hovatartozásáról (Babiczky Klára,
Sz. Barna Klára beszélgetései), mun-
kásságának áttekintésérõl (Losonci
Miklós írása), a befogadói viszonyu-
lásokról, dekódolásokról, emóciók-
ról (Gombos Gyula elõszava, Sán-
dor András és Lisztóczky László be-
széde, Babiczky Tibor a mûvészhez
írott verse, Bartis Ferenc írása), a
szervátiuszi mûvészet jelentõségé-
nek méltatásáról (dr. Ladocsi Gás-
pár fohásza, Rockenbauer Zoltán
beszéde).

Az írások által megfestett kon-
túrvonal azonban korántsem határ-
vonalat jelent: a kontúron belüli és
azt körülölelõ teret az albumban sze-
replõ alkotások jelentik, amelyben
minden kimondott szónál ponto-
sabban fogalmazódik meg: kicsoda,
milyen ember és milyen mûvész is
Szervátiusz Tibor. Az albumban
megjelenõ szobrok átfogó képet



nyújtanak Szervátiusz mûvészi pá-
lyájáról, mondandójának mibenlété-
rõl � a portrékon (Móricz, Bartók,
Ady, Szabó Dezsõ, Németh László, Pe-
tõfi, Jókai) át a hit (Életfa, Kolozsvári
Krisztus, Székely Pietà, Kolozsvári
Pietà), a nemzet, a mûvészet, a tör-
ténelem (Tüzes trónon, Dózsa halála,
Kós Károly, Tamási Áron, Rajeczky
Benjámin, Eötvös-oszlop, Orosházi
Emlékpark, Magyar Oltár, Boldog-
asszonykõ stb.) kérdéseire adott vála-
szokig (és válaszokat váró, feltett
kérdésekig).

Szervátiusz Klárának a mûvész-
szel készített beszélgetésében Szer-
vátiusz saját interpretációi is helyt
kapnak. Az idõ kapujában címû írás a
Szervátiusz Klára alkotta és a mûvész
által elfogadott tematikus rendszere-
zés (a népi ihletettségbõl született
mûvek, a létportrék és az írott kövek
csoportja) vezérvonalán haladva te-
kint végig a szobrok során. A mû-
vész következetes szisztematikus-
ságú öninterpretációi informálnak a
szobrok keletkezéstörténetérõl, a
megválasztott anyag miértjérõl, a
megjelenítés módjáról, az alkotói
szándék mibenlétérõl és kifejezõdé-
sének mikéntjérõl; válaszaiban hang-
súlyt helyez az adott szobor térben
való elhelyezkedésére, fogadtatására
és a belekódolt üzenetre is, amelyek-
bõl sugárzik az a tudatos, átgondolt,
hiteles mûvészi magatartás, amely �
ha (szerencsére) nem is példa nélkü-
li, de mindenképpen: � példamutató.

A Magyar Oltárról mondja a
szobrász: �a hely és a megmunkálás
igényli a körbejárást, de minden lé-
pésnél, minden újabb síknál újabb
élményt kap a szemlélõ�. Az album
sokszínûsége, összegzõ volta, a lé-
nyegire fókuszáló részletessége alap-
ján joggal mondható: ugyanez érvé-
nyes Az idõ kapujában által megraj-
zolt Szervátiusz-portréra is. 

HORVÁTH ORSOLYA

(Püski Kiadó, 2003, 48+64 oldal)

SZENTECZKI CSABA:

AA  nnyyoommttaattootttt  ggrraaffiikkaa
ttöörrttéénneettee  ééss  tteecchhnniikkááii

Magyar szerzõ tollából még nem je-
lent meg hasonló összefoglaló mun-
ka. Magyarul már igen, Ale� Krejèa
A mûvészi grafika technikái címû
könyve 1986-ban. A két azonos tar-
talmú kötet azonban igen jól kiegé-
szíti egymást. Amíg például Krejèa
illusztrációs anyaga inkább 20. szá-
zadi alkotásokból áll, addig Szen-
teczki Csaba az egyes technikák
fénykorában élõ legkiválóbb meste-
rek mûveibõl válogat; emiatt hang-
súlyosabb nála a 16�18. század. Bi-
zonyos pontokon Krejèa részlete-
zõbb, túlnyomórészt fekete-fehér
ábrái és reprodukciói azonban nem
érnek fel a Mûszaki Kiadó/Alföldi
Nyomda színes illusztrációs anyagá-
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