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Ha akképp vélekedünk, hogy az em-
ber alkotta világ története nem be-
szélhetõ el egységes történelmi kép-
letekbe ágyazottan, azt is el kell fo-
gadnunk, hogy a társmûvészetek
sem tekinthetõk egyetlen, átfogó fo-
lyamat szerves alkotórészeinek, egy-
azon jelenségkör eltérõ, mégis
egyetlen mintára visszavezethetõ
megnyilvánulásainak. Sokkal inkább
összefüggõ, mégis összehangolha-
tatlan történelmeknek, melyek bár-
mily szorosan kapcsolódnak is egy-
máshoz, nem írhatók le az átfedés, a
megfelelés vagy a puszta idõbeli el-
tolódás fogalmaival. A szélesebb kö-
rû kulturális változások elemzése
ezért mindig olyan világokat kapcsol
egymáshoz, amelyek felõl a változá-
sok mibenléte is másképp látszik. Az
irodalom sajátos történetiségében
otthonos olvasó számára föltûnhet,
hogy az építészet története az iroda-
lométól egészen eltérõ kulturális
rendszerek összjátékában ölt alakot,
körük a régészettõl a közegészség-
ügyön át a sorozatgyártási technoló-
giákig terjed.

A modern építészet kritikai törté-
nete szerzõje mindezekkel rokon

megfontolásból indul ki, amikor azt
állítja, hogy �mindenfajta történet-
írás� csak �mozaikszerûen összeálló�
történetet alkothat, amelynek min-
tázata �viszonylag rövid idõszak so-
rán is átrendezõdik�. A könyv föl-
építése valóban mozaikszerû, a mo-
dern építészet történetét rövid,
egységes folyamatrajzzá nem szerve-
zõdõ, töredékszerûen egymáshoz il-
leszkedõ fejezetekben vázolja föl.
Kenneth Frampton munkájának
erénye, hogy a hagyományostól el-
térõ szerkezetet összekapcsolja az át-
tekinthetõség és az ismeretgazdag-
ság követelményével. Írásmódja
egyszerre szakszerû és szélesebb kö-
zönséghez szóló. A könyv egészé-
ben azonban sajátos kettõsség fi-
gyelhetõ meg: elsõ része, amely a
Kulturális változások és technikai elõ-
feltételek 1750�1939 címet viseli (s
nem pusztán a modern építészet ko-
rának tekintett idõszakot, de tágabb
elõzményeit is bemutatja), egyfajta
elõzetes keretként az építészet külsõ
feltételrendszerének változásaiba
nyújt betekintést.

A városiasodást, az iparosodást
és az általánosabb mûvészeti-esztéti-
kai ízlés alakulását az elsõ fejezet
egységes folyamatként elbeszélhetõ
kerettörténetként mutatja be. A mo-
zaikszerûen elbeszélt második és
harmadik rész, a Kritikai történet
1836�1967 és a Kritikai értékelés és
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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.
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((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


