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A disszertáció témája a XIX. századi eklektikus szobrászat és a XX. századi szobrászat 

egymással való összehasonlítása, ütköztetése. A saját szobrom részint apropó arra, hogy ezt 

a témát kibontsam, de nemcsak az.  Arról fogok írni, hogy a szobrom elkészítése közben 

egyszerre jelent meg a formai és teoretikus kihívás. Látni kell, nem csak művészetelméleti 

kérdés számomra az, amiről írtam. Szeretném megmutatni, hogy egy alkotói folyamat, a 

maga döntéseivel óhatatlanul a felszínre hozza a maga elméletét.  

A XIX. század végétől megjelenő szobrászat a századforduló táján kezd radikálisan 

szembefordulni az addig létező formanyelvvel. Úgy látom, a szobrászat ekkortól kezd 

olyan felfedezéseket tenni, amely a kifejezési lehetőségeit azóta is folyamatosan megújítja. 

Ennek a megújulásnak az egyik oka az, hogy az addig létezett viszony, melyet a 

szobrászaton belül az anyag, a szerkezet, a felület, a kompozíció és a térhatás együttese 

jelentett, a XX. század elején teljesen átalakult.  

 

A változások kihatottak a szobrászat addigi helyzetére, a szobrászat értelmezésére. Az 

eklektikus szobrászat a XIX. század végéig  reprezentációs és alapvetően dekorációs 

feladatokat látott el. Később már a szobrászok egy része, mint Rodin, Meunier, olyan 

személyes hangot ütött meg a szobrászaton belül, amire a reneszánsz és barokk korban nem 

láttunk példát. Általuk, újra megjelenhetett a szobrászaton belül a személyes egyedi hang, 

az önálló, egyedi formaképzés. 

A XX. század során a szobrászok egy részének munkája nyomán, a forma mintegy 

elvesztette ábrázoló, közvetlen jelentéshordozó mivoltát. Ami a XIX. sz. közepétől a 

festészeten belül megtörtént, ahhoz hasonlóan változott meg a műalkotáson belül a forma 

szerepe. A szerkezet és formálás új viszonyrendje átalakította a szobrászatról, a 

téralakításról alkotott véleményünket.  

A disszertáció ezeknek a változásoknak egy részével foglalkozik, jelesen a szerkezet és 

anyag új értelmezését emeli ki. Ennek az új értelmezésnek a taglalásával utal azokra a 

változásokra, amelyek a szobrászat új értelmezési lehetőségeit felvetik.  

 

A disszertáció a szobrászati nyelv átalakulásnak a folyamatából a szerkezet és anyag 

viszonyának átalakulását emeli ki. A disszertáció kísérletet tesz arra, hogy a mestermunkát, 
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egy konkrét szobor, a mestermunka elkészítését kiemelje, és az anyag és szerkezet 

viszonyának egy egyedi használatát megmutassa. Ennek a szerkezetelvű anyaghasználatnak 

a megismerése azonban alkalmat teremt arra, hogy a XX. századi szobrászat, különösen a 

kőszobrászat változásaira is kitekinthessünk. 

 

A disszertáció felépítése  

A disszertáció első fejezete a bevezetés. 

A második fejezet a disszertáció témájának és felépítését vázolja fel. 

A harmadik fejezet, az eklektika művészettörténetre gyakorolt hatásáról vázol fel egy 

képet.  

A negyedik fejezetben a megalit kultúra kőépítészetéről olvashatunk. Ezt a fejezetet, mint 

az eklektikus szemlélet ellentét mutatom be.  

Az ötödik fejezetben, az első két, szándékaim szerint, témájában egymásnak feszülő fejezet 

után, mintegy személyes kulturális válaszként, az elkészült diplomamunkámat mutatom be, 

és igyekszem elemezni azt. 

A hatodik fejezetben, a mestermunka elkészítésének tanulságai alapján, a XX. század 

szobrászati törekvéseit elemzem. 

A hetedik fejezetben arról a szobrászati autonómiáról írtam, amely a XIX. század végétől, 

mint a kifejezés szabadsága alakult ki. 

A nyolcadik fejezet az eklektika továbbélését elemzi. 

A kilencedik fejezet a disszertáció tanulságait összegzi. 

 

III. Az eklektika és hatása 

Az eklektika fogalmáról 

Látható, egyszerre több fogalom van használatban a XIX. század stílusainak 

meghatározásakor. A historizmus fogalma mintegy felöleli a XIX. század egészének 

stílusváltozásait. A XIX. század végének stílusa volt leginkább az eklektika, de mellette, 

vele egy időben más historikus stílusok is léteztek. Elfogadva azt, hogy a historizmus a 

XIX. század szellemi irányzata, mely több, különböző stílus egyidejű használatát tette 

lehetővé, mégis a későbbiekben részint, mint összefoglaló fogalmat, részint, mint a 
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disszertáció témájához elengedhetetlen leegyszerűsítést, az eklektika fogalmát, mint stílust 

fogom alkalmazni. Ennek van még egy kitüntetett oka is. A századvég szobrászati 

változásainak elemzése végig kíséri a disszertációt. Ennek az eklektikus szobrászati 

kifejezésnek az átalakulásáról, egy új kifejezési mód feltűnéséről írtam. A disszertáció 

végén, azonban, az eklektika részleges fennmaradásáról, mint alkotói mód továbbéléséről 

fogok írtam. Ebben az esetben már semmiképpen sem tudtam volna a historizmusról írni és 

így, Herbert Read meghatározásához közelítve fogom használni ezt a fogalmat. Ennek 

pedig egyszerű magyarázata van: egy adott jelenség, az eklektikus formaalkotás máig 

lezáratlan történetének vizsgálata, amely megnehezíti ugyan a fogalom pontos történeti 

használatát, de alkalmat ad arra, hogy egy formaalkotási mód továbbélését meghatározzuk 

vele. 

Az eklektikus szobrászati mód válsága 

Az eklektikus művészet képviselői képesek voltak a kor igényeinek megfelelően, igen 

magas színvonalon beszélni ezt a nyelvet.  Az a szobrászat a század végének gazdasági 

fellendülésének köszönhetően rengeteg művet hagyott maga után. A műalkotások a 

figurális szobrászat keretein belül mozogtak. A szobroknál fontos volt a tematika, a 

közönség által érthető cselekmény. A szobrok ábrázoltak, megjelenítettek valamit, amit a 

közönség, hála a művésznek, látni szeretett volna. A megjelenítés, az ábrázolás, a naturális 

elemek hangsúlyozásával, a formai részletek kiemelésével történt. A szobrok alkotási 

módja letisztult volt.  

 

A szobrász agyagban megalkotta a művét, majd a megfelelő iparosemberek, bizonyos 

anyagból, bronzból, kőből, stb. kivitelezték azokat Az eredendően irodalmi 

megfogalmazásnak alávetett, a storyt, a históriát megjelenítő művészet, olyan 

formakultúrát hozott létre, ahol a végső formát adó anyag teljesen függetlenedett az 

ábrázolandó formától. A XIX. század vége felé a forma kiüresedett, mintegy külső héjként, 

álcaként jelent meg.Gustav Eiffel vasszerkezeteinél, Rodin szobrainál is hasonló  probléma 

került a felszínre. Egy adott struktúra, a kifejezés egy bizonyos formája már szembe került 

az addig létező, elfogadott formarenddel. Ezt a konfliktust, csak úgy lehetett feloldani, 
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hogy nem egyszerűen, némi módosuláson ment keresztül az addig létezett formavilág, 

hanem magát az egész kifejezés rendjét volt képes átalakítani néhány szobrász. 

 

Az eklektika fogalmának kibővítése 

A XIX század ipari fejlődése, mint ismertes, hatalmas civilizációs változásokat hozott létre. 

Egymástól távoli kultúrákat ismerhettek meg az emberek. A történelmi változások a 

történeti múltat is átírták, kiszélesítették. A XIX. század végére Európa nagyvárosainak 

többségében nagy múzeumok, képtárak épültek fel. A múlt, benne a művészettörténet 

gazdag anyagot mutatott fel. Hatalmas építkezési hullám söpört végig Európán és Észak 

Amerikán. Olyan épületek épültek, amelyek méretei, funkciói eltértek az addig ismertektől.  

 

A stílusban való utazás, egy stílussal való felöltöztetés azonban, mely a XIX. század 

találmánya, nem egyszerűen csak egy kor stíluskeresésének történetét mutatja meg, de 

magában rejt egy fontos formakezelési módot, amely régebbi korokban is fellelhető volt 

már. Valójában egy formaalkotási módot kell elemezni, hogy a funkció és felület korokról 

korokra változó viszonyára irányíthassuk a figyelmünket. 

 

Ezek a különböző történeti korokban létrehozott építészeti elemek megmutatják azt, hogy 

egy konkrét építészeti szerkezet megalkotásán túl, a felület kialakítása a díszítés 

alkalmazását is jelenti. A díszítés pedig, gyakran képes a különböző korokban, más-más 

arányban jelentkezni egy-egy műalkotáson belül. 

Számunkra itt az az érdekes, hogy a tárgykultúrán belül megjelent az az eszköztár, 

amelynek felhasználásával a valóság egy bizonyos illúzióját vagyunk képesek kelteni. Az 

illúziókeltés azonban, különböző kultúrákban más és más.  

 

 

A szobrászat története az illúziókeltés története is.  A XX. század szobrászatának egy része 

azonban, éppen magát az illúziókeltést kérdőjelezi meg, azzal helyezkedett szembe. Az 

illúzió, az „olyan, mintha,” volt a szobrászati kifejezési nyelv egyik alapja. A XX. századi 

szobrászat azonban, a minthával szemben, mást állított fel, az azt. A valóság illúziójának 
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helyére egy önálló valóság lépett. Amikor egy szobor struktúrája abból adódik, hogy két 

egymásra illesztett kő, valójában megáll-e vagy sem, amikor tehát, a statikai megjelenítés 

adja egy adott szobor megjelenésének keretét, az valójában gyökeresen mást jelent, mint az 

illúzió hatásán alapuló szoboralkotás.  

 

IV. A megalit kultúráról 

A megalit kultúra és az illúziókeltés 

 

A formai autonómia, az illúziókeltés nélküli kifejezés nem volt ismeretlen a 

tárgytörténetben. A megalit kultúra felfedezése a XX. század során egy olyan kultúra 

megjelenését mutatta meg, ahol, bár a díszítmények megjelennek, az ábrázolás ismeretlen, 

az építkezés pedig pusztán statikai-funkcionális. Ez a kultúra, részint a megfelelő 

archeológiai ismeretek hiányában, részint a sajátos kifejezési mód miatt a XX. századig 

nem nyert ismertséget a köztudatban. Bár korábban ismerték egy-egy emlékét, a megalit 

kultúra reneszánsza, megismerése, csak a huszadik században következett be. Ez a lassan 

bekövetkezett ismertség nem különíthető el attól a kulturális változástól, ami az építészet és 

a szobrászat történetében végbement. A XIX. század alapvetően antik irányultságú 

művészettörténetéhez képest a XX. században már olyan, addig  perifériának tartott 

kultúrák kerültek előtérbe, mint a dél amerikai indián kultúrák, vagy éppen a megalit 

kultúra. Ezek a kultúrák szinte azonnal kifejtették a maguk hatását az építészet, vagy a 

képzőművészet területén.  

 

 

A megalit kultúra történeti helyszínei, jellegzetességei 

A megalit kultúra korszakát az i.e. 4800 –től, i.e. 2800-ig számítjuk. A korszak végét jelző 

i.e. 2400, a mintegy ezer éven keresztül épülő Stonhenge befejését jelenti. Észak-Afrikától, 

Máltán keresztül, végig az Ibér-félsziget nyugati oldalán, Portugálián, Spanyolországon 

keresztül, Franciaország nyugati oldalán, Belgiumban, Hollandiában, a skadináv 

országokban találunk kőemlékeket ebből a korból.  
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A megalit kultúra emlékeit már a XVIII. századtól kezdik feljegyezni Ismerjük Turner és 

Constable aquarell festményeit, melyek a Stonhenge-t jelenítik meg. A megalitok 

újrafelfedezése azonban a XIX. században kezdődött el. A megalitok igazi reneszánsza, 

azonban a huszadik században következett be. Az, hogy Stonhenge nevét ismerjük, ma már 

evidensnek tűnik, azonban a XIX. század végének, a XX. század elejének 

művészettörténete nem említi. Ahogyan a jelen idejű művészettörténet is igen mostohán 

bánik a megalit kultúrával. Példának említhetem az írországi Newgrange nevét, amely 

szinte teljesen idegenül cseng a fülünkben, mégis, az egyik legnagyobb méretű, 

helyreállított kőépítménye a világnak, méltó társa az angliai Stonhenge-nek. 

 

 

A megalit kultúra inspiráló hatása 

A Képzőművészeti Főiskola elvégzése után utaztam el Angliába, Wales-be, Skóciába. Az 

ott található kőemlékek az előzetes várakozáshoz képest is megleptek. Ami különösen 

megfogott, az a kövek összeépítésének jellege volt. A kompozíciók nagyon eltérnek 

egymástól. A talált, majd kiválasztott köveket elszállították egy alkalmasnak ítélt helyre, és 

ott rakták össze a megfelelő építményt. Nem megfaragták a köveket, hanem építkeztek 

velük.  

Egy kompozíció kiválasztása után egy adott felület megalkotása, a formaalkotás jelentette 

addig számomra a szobrászat keretét. A megalit kultúra azonban a szobrászat egy olyan 

lehetőségét is felvillantotta, amelyben a konstrukció az elsődleges, a formaalkotás, csak a 

konstrukció alá vetetten jelenik meg. Ami az újdonság erejével hatott a megalit kultúra 

több ezer éves alkotásainak megismerésekor, az az anyag, a kompozíció, a statika, a felület, 

addig számomra teljesen ismeretlen egysége volt. Az addigi ismereteim alapján, a 

szerkezetes szobor az volt, amelyik a felületén keresztül, mintegy éreztette a belső, 

feltételezett szerkezeti elemeket. A megalit kőépítmények ellenben, nem éreztették a 

statikai, formai feszültségeket, hanem megteremtették azt. A formai  jelzés helyett, statikai 

funkcióval rendelkező formákat, és a statikai alaphelyzetből adódó kompozíciókat 

ismertem meg a megalit kultúra emlékeivel való találkozásomkor. 

 



 9 

A megalit  kultúra hatása a szobrászatban úgy foglalható össze, hogy előtűnt egy olyan 

kultúra, melyben nem alkalmazták a figurális ábrázolást, kőből statikailag kiélezett 

helyzetű kompozíciókat állítottak abban az időben. Ezeknek a kompozícióknak a 

térhatásuk, általában a mai léptékekkel egy kisebb ház és egy emberléptékű szobor közé 

esik. Gyakran belülről is különös térélményt nyújtanak ezek az építmények, a kompozíciók 

a természetben kint találhatóak, nem szállíthatóak, a tér és helyszín összefügg a megalit 

kompozícióknál. A kompozíciók a megalit kultúrában nem jeleznek valamilyen statikai 

helyzetet, nem illusztrálnak valami mást, mint amelyek. A megalit kultúra elemei részint az 

ismeretlenségüknek köszönhetően, ritkán kerültek az inspiratív művészettöténeti előképek 

közé. Számomra ez is, az adott kultúra ismeretlensége, és a kiaknázatlansága egyszerre 

jelentett kihívást.  

 

V. A mestermunkáról 

A mestermunka előzményei 

A diplomadolgozat egyetlen szobrot, a diplomamunkát körüljárva próbálja meg felvázolni, 

milyen kérdéseket vetett fel a XX. század szobrászata az őt megelőző korokkal szemben. A 

diplomamunka eredeti céljai szerint is olyan munka volt, melynek elkészítésekor 

igyekeztem választ adni az addig számomra felmerült szobrászati kérdésekre. Így 

elmondhatjuk, hogy a diplomamunka, egy valós szobor körbejárása, segít megérteni azokat 

az elméleti kérdéseket, melyek foglalkoztattak, és eligazítani igyekszik egy már létrejött 

szobor plasztikai megformálásának kulisszatitkai között. Ez a fejezet azt kívánja 

megmutatni, milyen út vezetett a diplomamunka megalkotásáig. 

 

 

Néhány dolog tisztán látszott akkor előttem. Akkor már tudtam, hogy kővel, kizárólagosan 

kővel szeretnék foglalkozni. Az is nyilvánvaló volt, hogy bizonyos méretű, léptékét tekinve 

köztéri szobrászatot szerettem volna művelni. Az is egyértelmű volt, hogy szobrászati 

szempontból, sok egymással ellentétes elem összeütköztetése árán lehet csak egy bizonyos 

szobrászati nyelvet létrehozni.  
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Az egymásnak feszülő elemek leginkább abból adódtak, hogy a kulturális, vizuális 

feldolgozási módom jellegzetesen eklektikus volt, azaz a legnagyobb hiba épp ott 

kínálkozott, ha a megalit kultúra elemeit szerettem volna mintegy domesztikálni a saját 

XX. század végi plasztikai világomba. Ez azzal járt volna, hogy új dolmenek keletkeztek 

volna neomegalit stílusban, ami pont olyan lett volna, mint a neobarokk, vagy neogótikus 

stílus, és csak az eklektika nyelvi kereteit, nyelvi lehetőségeit gazdagította volna, de nem 

helyezkedett volna el azzal szemben.  

 

A mestermunka leírása, a szobor térhatása 

A szobor négy részből áll. A részei a következők: alapzat, oszlop, zárókő. Készült: 

Villányban, a Villányi szoborparkban 1997-98-ban. A mű címe: Kereszt. 

 

Olyan szobrot szerettem volna létrehozni, ahol a szobor térhatása a szobor méreténél fogva 

is szinte megmozgatja a nézőt. A kibillenő statikai összhatás, az elemek egymáshoz való 

elforgatása, ezek voltak azok a fő célok, melyeket a szobor kialakításánál leginkább szem 

előtt tartottam. Az volt az elképzelésem, hogy a szobor  kompozíciója és téri kialakítása 

határozza meg a szobor  legfőbb üzenetét, és minden ez alá legyen rendelve. A 

mestermunka faragása alatt, szobor térhatását, a statikai helyzetét tekintettem olyannak, 

amely felette áll a felület, az összeillesztések rendjének, és igyekeztem, más, például 

ikonográfiai szempontokat a szoborkészítés során a lehető legtávolabbra elzárni magamtól. 

Ha a szobrász képes levetni az anyag ábrázoló lehetőségeinek kiaknázását, és a szobor 

kialakítása során az anyag statikai lehetőségeinek megmutatásával teremt feszültséget, 

akkor a statika, az anyag, és az általuk keltette tér lesz maga az ikonográfia, és a szobor 

önmaga témája lesz. Ez a feszültség adja a mestermunka kulturális súlyának lehetőségét. 

 

A mestermunka felülete 

A célom, a felület kialakításánál egy minél kőszerűbb felület kialakítása volt.  

Az így kialakított felülettel vállaltam a kor gépparkját, az elkészítés történetét. A 

felületkialakítással igyekeztem a szoborelemeket megtartani egyszerű elemeknek, melyek 

egy nagyobb kompozíció részei, és az elemek felületei ezért nem igényeltek felületi 
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rajzolatot, formai jelentést. Az elemek felülete rusztikus hasábokat mutat, de olyan 

hasábokat, melyeket egy szobrász emelt ki az eredeti hasábokból. A felület kialakítása 

során a hasábok kissé eltorzultak, átalakultak, de külön formai jelentésük, mint egy 

kompozíció egyben tartása, szándékaim szerint, nem volt. 

 

A mestermunka címe  

 

A mestermunka címe: Kereszt. A címválasztás utólagossága, nyilvánvalóvá kell, hogy 

tegye, a fogalmak és formák aránya, a munkáimban jellegzetesen a formák túlsúlyát 

mutatják.  

Minden műalkotás óhatatlanul utal más műalkotásokra, mint a zongorán megütött egyetlen 

húr is más, bizonyos húrokat megrezegtet, ugyanígy, a műalkotások a maguk lehetséges 

utalásai által azonnal kulturális felhangot kapnak. Ez a lehetséges  kontextus azonban, 

gyakran mintegy elfedteti a művet, szinte elébe áll. Különösen így van a képzőművészet 

esetében, amikor a tárgy vizuális hatása, és a vizuális hatásokhoz kapcsolódó fogalmi 

jegyek, ikonográfiai utalások, gyakran elfeledtetik a mű vizuális dominanciáját, 

amennyiben van ilyen. Persze ez máshogy is megfogalmazható. Avval az alkotói 

módszerrel, amellyel én dolgozom, azt szeretném elérni, hogy a szobor vizuális effektusai 

legyenek elsődlegesek, és csak azután lehessen a szobor más kulturális beágyazottságáról 

beszélni.  

 

Olyan szobrot szerettem volna létrehozni, amelyik minden irányból közelítve más-más 

legyen, és minden irányból a kimozdulás érzetét keltse, miközben a szobor maga, valódi 

statikai helyzetet jelöl. Az instabilitás, a térelemek kavargása és mégis megállítása, azt 

hiszem, ez volt a kapcsolat a cím és a szobor térrendezése között. A személyes élet 

bizonytalansága, a szobrászati tevékenység szinte tökéletes elzártsága akkor a kulturális 

élet egészétől, saját tevékenységem, a szobrászatom nyelvének idegensége az akkori 

képzőművészeti életben, mind-mind hozzájárultak  ahhoz, hogy a mozgás, az elmozdulás, a 

bizonytalan–de-megáll érzete megjelenjen a szobraim téralakításán. Talán azt is lehetne 
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mondani, a szobraim valódi címei a terük, a statikájuk, melyek majdnem névtelenek. És az 

a cím, amely a szobrom címe, nem más, mint sejtetés, a bizonytalan kézbentartása.  

 

VI. XX. századi szobrászat formai, szerkezeti felvetései 

A kőszobrászat, tömbszerűség, és héjszerkezet 

A disszertáció a szobrászat egy speciális ágáról, a kőszobrászatról, ír. Az értekezés 

igyekszik meghatározni, melyek azok az általános jegyek, amelyek a jelenkori szobrászatot 

a régebbiektől megkülönbözteti. A kőszobrászatnak, és ezen belül a jelenkor 

kőszobrászatának határozott választ kell adnia arra a legegyszerűbb kérdésre: miért éppen a 

követ használja fel, mint médiumot. 

A kőszobrászat rengeteg formában él. Mégis, van a szobrászatnak olyan ága, mely pont 

azért nyúl a kőhöz, mert csak az ezzel az anyaggal való folyamatos párbeszéd ad számára 

egyedüli módot arra, hogy tisztán beszéljen, hogy az eklektika nyelvi kínálatát önmaga 

számára elutasítsa, és ezzel az anyag és forma egységét újra megteremtse. A kőszobrászat 

ebben az esetben nem egy véletlenszerűen kiválasztott anyag találkozását mutatja az éppen 

aktuális formával, hanem éppen ellenkezően, maga az anyag megmunkálásának kutatása ad 

színteret a kifejezésnek. A kővel dolgozni, eleinte fel sem tűnik, mégis, ez egy igen érdekes 

választás.  

A kőszobrászatnak kialakult egy olyan ága, ahol a megmunkálás teljes története ott látható 

a szobron. A bejárt út lenyomatát le lehet olvasni egy-egy kőszoborról. A felület többé 

éppen hogy nem igyekszik elhitetni a születés szeplőtlenségét, hanem a felület az alkotás 

folyamatának jegyzőkönyvévé vált. 

Az anyaghasználat és formateremtés összefüggése egy másik, új összetevőjét is 

megmutatja a szobrászati alkotómunkának. A szobrászat térteremtési munkálatai közben 

formák alakulnak ki. A formaképzés során azonban, mindenképpen megjelenik egy másik 

elem, egy újabb néven nevezendő dolog, a szerkezet, amelyről mindenképpen írni kell. 

 

A szerkezet változása 

Itt látható az, hogy az ábrázolás, egy már létező megidézése, az imitálás több ezeréves 

szerkezeti felfogása, felületkezelése egy ponton válik átléphetővé, ott, ahol az ábrázolt 
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probléma megegyezik magával a szobrászati szerkezettel. Minden egyéb szerkezeti 

hangsúly, csak izgalmas felületkezelés, amely csak felhasználni tudja az eklektikus 

szobrászati nyelvezet kínálta lehetőségeket, de annak nyelvezetével szemben nem állít fel 

egy más, radikálisan új nyelvezetet.  

 

VII.  A szobrászat autonómiája 

A személyes hang 

A személyesség lehetősége hosszú ideig nem jelent meg a XIX. Század szobrászatában. A 

személyesség szinte ellenkezik a kor legfőbb áramlatával, az emlékműszobrászattal. Ez az 

ellenkezés több részből áll össze. Az emlékművek megrendelői, az állam képviseletét látták 

el. Az összetartozás hivatalos módjának egyik kifejezése lett az emlékhelyek felállítása. Ez 

a szinte direkt hang, valójában egyszerű propaganda volt, mely a szobrászat minden kliséjét 

kihasználva próbált érvényt szerezni magának. A megrendelések áradatában alig akadt 

azonban, aki képes lett volna ennek a kihívásnak igazi művészi rangot adni. Úgy is 

mondhatnánk, a szobrászati propaganda képtelen volt művészi arcot ölteni, csak álarc 

maradt. Az álarc pedig maga az eklektikus szobrászati nyelv volt.  

Hosszú ideig úgy tűnt, nincs is más nyelv a szobrászaton beleül, minta az eklektika nyelve. 

Az eklektika szobrászata hosszú ideig úgy használja korának szobrászati nyelvét, mintha ez 

a nyelv eleve adott lett volna, és ez a nyelv azonos lenne, eleve azonos lenne a szobrászat 

nyelvével. A kifejezés hűvössége, a pátosz ünnepélyessége, a kompozíciók üressége, 

közhelyessége egy volt a szobrászattal. Egy-egy korban mindig találunk alkotókat, akik a 

kor jellegének megfelelően alkotnak, de itt-ott feltűnik egy-két munkájuk, amelyek nem 

illeszthetőek a kor kifejezései közé. Ez a hiány, az alkotói nagyság és a személyes, egyedi 

hang összefonódásának hiánya, a XIX. század szobrászatban, csak a XX. századból 

visszatekintve vált ténnyé, akkor, amikor a szobrászat már kiterjesztette territóriumát az 

önálló, személyes kifejezés területére is. A szobrászat eklektikus nyelvezetének a 

mindenhatósága részint ott kezd megszűnni, amikor néhány alkotó, ezt a személytelenül 

udvarias semmitmondást, megtámadja a saját hang, a szobrászati kifejezés kialakításának 

lehetőségével. Ez a kutatás, az önálló hang elfogadása a szobrászat lehetőségei között, sok 
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olyan elemét kellett hogy megtámadja az addigi szobrász alkotói képének, amely addig 

elképzelhetetlen volt.  

A szépség süllyedése 

Amikor az eklektika nyelvének egyeduralkodása véget ér, az a nemzetközileg legitim 

formaképzés és az ismerős formák elfogadása, az egész szépségideál került veszélybe, 

amely hosszú ideig, és igen nagy területeken uralkodott. A formák újfajta kialakítása, a 

felület, szerkezet elismerése, és elfogadás azért is volt nehéz, mert nem egyszerűen valami 

új jelent meg, hanem maga a szépség került veszélybe, történelmestül, múzeumostól. 

Komoly megrázkódtatás lehetett ez, hiszen minden korszak embere nehezen éli meg azt, ha 

nemcsak egy kis részlet módosul, hanem egy egész kulturális rendszer roppan össze. 

 

Azok a formarendek, amelyeket az eklektika használt, dekoratív szerepet szántak a 

formáknak. Ez a dekorációs szerep a szobrászat egészére vonatkozott. A kifejezés új 

lehetősége magát a dekorációs szerepet utasította el. Ez a dekorációval való szakítás pedig 

óhatatlanul törölte azokat a hagyományos, nem tudott, de alkalmazott megállapodásokat, 

konvenciókat amelyeket a képzőművészet kötött a társadalommal, nevezetesen azt, hogy 

nem hajlandó bizonyos témákra, hangulatokra, történelmi ismeretekre, az egész 

formakultúrára –azaz: magára a kifejezésre rákérdezni. Ennek az alapszabálynak a 

felrúgása láncreakció szerűen alakította át azokat a megszokott kapcsolatokat, amelyek a 

műalkotás kifejezési lehetőségeire, a műalkotás és a művész társadalmi elfogadottságára 

vonatkoztak.  

A szobrászati motívumokról való addigi gondolkodást kitöltötte a historikus 

formamegoldás. Ott azonban ahol, mint Rodinnél egy figurának tetszőlegesen levághatja a 

karját valaki, az egész addigi egységes formakultúra elveszti hitelét. Megszűnik így a 

tetszetős, teátrális szobrászati elemek piaci egyeduralma, és megjelenik helyette egy új 

erény, a kifejezés fontossága, melynek a záloga a személyiség lett.  

De ennek az volt az ára, hogy a kifejezés egész kelléktára fellázadt, és úgy süllyedt el 

lassan az eklektika, a teljes historizmussal egyetemben, mint a Titanic. 
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A szobor szerepe, a szobrász társadalmi pozíciója 

Az a pozícióváltás, ami végbement a szobrok helyzetében, természetesen kihatott a 

szobrászokra is. A XIX. századi szobrász, az anyagilag biztos helyzetben lévő 

művészpolgár helyébe olyan művészek, szobrászok lépnek, akik már inkább hasonlítanak a 

padlásszobák el nem ismert festőihez, mint a jómódú polgársághoz. A festészeten belüli 

szociális, egzisztenciális, a művészetre közvetlenül kiható változás a XIX. század során a 

barbizoni iskolával kezdődött, amely, a század végére érlelődik meg a szobrászatban, és az 

első világháború után vált végleg láthatóvá.  

 

Az összkép szétesése 

Az eklektika összeesése azért is volt érdekes, mert ez az összeesés a világról alkotott 

összkép összeesése volt. Egy archaikus önképű, modern társadalom volt kénytelen 

szembesülni a maga könyörtelen modernizmusával, a XIX. század közepétől. Ez a 

szembesülés a művészet területén azért volt olyan erőteljes, mert nem egyszerűen a 

művészet kontra társadalom ütközése volt, hanem többé-kevésbé az akkori egész világ 

formaalkotási rendszere rendült meg, az építészettől, a tárgyak tervezésétől a művészeten 

át. A XIX. század fordulójáig a művészet fogalomkörébe tartozott a képzőművészet, az 

építőművészet csakúgy, mint a tárgyalakítást magába foglaló iparművészet is. Amikor a 

képzőművészet a maga nyelvezetét kezdte megújítani, akkor vált világossá, hogy az az 

általános, nemzetközi vizuális rend, amit az eklektika jelentett, a maga teljességében már 

nem tartható fent. Ahogy egy jéghegy nagyon lassan elválik egy kontinens nagyságú 

jégtáblától, úgy vált el a  képzőművészet lassan attól a közösségétől, amit a világ egységes, 

vizuális arculata jelentett.  

 

A tevékenységre való rákérdezés 

Az autonómia biztosíthatja a véleményalkotás szabadságát, az egyéni kérdésfelvetés 

lehetőségét. Ez a státus pedig alkalmat ad arra, hogy egy egykori dekorációs feladatokat 

ellátó, a kor szobrászati nyelvét professzionális nyelven beszélő sztárszobrászok helyett a 

magát a szobrászati kifejezést, a szobrászat nyelvét kutató szobrászok kerültek a  

műtörténet előterébe. A szobrászat, mint a tőzsde az árfolyamokkal, a szobrokkal teszteli a 
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valóságról alkotott képet. A nyelv így egy folyamatos alakuláson vesz részt, maga a nyelv 

az átalakulás, a megújulás lehetőségét mutatja fel.  

Az eklektikus alkotások formáinak szépségét felváltotta a forma hitelességéért való 

küzdelem. A szobrászat hivatalos, formateremtési státusa helyett, a tárgyak biztonságos 

kulturális beágyazottsága helyett  megjelent egy új terület, a szabadság, a létezésről való 

morfondírozás elfogadott területe, amely már, azonban korántsem olyan barátságos vidék, 

mint az az előtti. A szobrászat autonómiájának elnyerésének ára is volt, a biztonság, az 

adott, elfogadott, közismert nyelv elvesztése, az addig létezett szobrászati műfajok lassú 

eltűnése – azaz, maga a szobrász a szabadságért, cserébe biztonságot adta.  

A szobrász státusa a bizonytalan szabadság státusa lett, a kifejezés hatalmas eshetőségeivel, 

és az alkotás eléggé bizonytalan lehetőségeivel. Az autonómia nem barátságos vidék, 

angyalokkal, szentekkel, lágy és tragikus formákkal, tritonokkal, eleső hősökkel. Az emberi 

létezés kifejezésére ismét alkalmassá vált a szobrászat.  

 

A művészet elveszti képalkotás feletti monopóliumát 

A fényképezés elterjedése megrendítette azt a kapcsolatot, ami XIX. század előtti, 

hagyományos kereteit jelentette. A képalkotás módszereinek ipari fejlesztése, a 

metszetektől, a fényképezésen, a filmen, a televízión keresztül az internetig, már mind 

olyan folyamatok voltak, ahol a képzőművészet gyámkodása egyre elhalványult, majd 

eltűnt. A művészet képes ugyan használni, sőt akár generálni egyes médiumokat, de az a 

szerep, amely kialakítása több ezer éven keresztül a képalkotáson belül a képzőművész 

betöltött, az megszűnt. A fotográfia feltalálása, majd nagyon gyors elterjedése, a XIX. 

század közepétől, a század végéig, megrendítette a képalkotás képzőművészeti 

monopóliumát.  

 

Mégis, ilyen furcsa dolog a képzőművészet, nemhogy nem szűnt meg létezni,  hanem a 

több ezer éves hivatalos félállásáról kiderült, képes megélni nélküle, sőt, a hivatalos 

képalkotás, az ábrázolás elsőleges, egy adott célt funkcionális szerepét előtérben tartó képi 

megjelenítés elvesztette műalkotási lehetőségét.  
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A szobrászat szerepe ezért vált egyrészt bizonytalanná, másrészt hallatlanul szabaddá. A 

tárgy- és képalkotás ipari dömpingje a művész szerepét, és ezen belül a szobrász szerepét 

nem megszüntette, hanem máshol jelölte ki. A szobrász már nem a szobrászat hivatalos 

módján kell, hogy érveljen, beszéljen, gesztikuláljon, hanem, bár kiszorításos alapon, de 

megnyílt számára kifejezés autonómiája. Ez az autonómia, alkalmat adhat arra, hogy a 

képzőművész, a saját, egyedi, csak rá jellemző nyelvet használjon, és mindez a befogadó 

számára, ha érdekes, mindez elfogadható. 

  

A szobrászat autonómiája 

Egy nyelv önmagát figyeli, a témája önmaga. Egy nyelv sajátos kifejezése adja a határait. 

Amikor a szobrászat feladta a világ leképezésének eklektikus kereteit, a saját kifejezésének 

a világlátása töltötte be. A kifejezés sajátságos jellege a szobrászatnál a térteremtés. A 

formák kibontása, a formakapcsolatok megjelenése, a felületek kialakítása, a felületek és a 

formák morfológiája, ekkor kapott új irányt.  

 

Egy korszak egy határvonalhoz ért: ami addig volt, hazugságnak tűnik. Nem hazudni, ez a 

legnehezebb. De a XIX. század után, ez már egy alapvető elvárás lett a  szobrásszal 

szemben is. A kifejezésre kell rákérdezni, ez az a mondat mely a szobrászat autonómiáját 

megindokolhatja. Ez nem jelent receptet, de segít a formák kialakítására rákérdezni. Mit 

ábrázol a forma? Milyen anyagot, mikor, miért használ egy szobrász? Mi egy anyag, egy 

forma kapcsolata? Mindenre rá kell kérdezni, vajon nem egy meglévő klisét alkalmazok 

mint szobrász most, avagy, valóban megtaláltam-e az éppen hiteles kifejezést. Ami pedig 

nem a rákérdezés, az dekoráció, másképpen: kulturális félelem, hogy olyanról beszél egy 

alkotó, ami addig nem volt forma, nem volt fogalom. Az autonómia, a kifejezés lehetősége 

a XIX. század végétől adott a szobrászok számára. 

 

VIII. Az eklektika visszavág 

Az eklektika továbbélése 

A szobrászatban az eklektika, azonban tovább él. A szobrászatban az eklektika hatása ma is 

él. Ez a hatás többféle módon jelentkezik. Az újítások befogadása lassan módosul. Egy 
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formaalkotás tovább tud élni úgy, hogy teljesen elvesztette az eredeti jelentését. A 

szobrászatban, bizonyos műfajok, még ma is teljesen az eklektika fennhatósága alatt 

vannak. A hivatalos portré szobrászat, az emlékmű szobrászat még ma is azokból  a 

tematikai klisékből építkezik, amely a XIX. század folyamán általános volt. Mindez nem 

véletlen. Ezeknek a műfajoknak a továbbéltetése azért lehetséges, mert a szemlélet, amely 

létrehozza, még magán hordozza azt a jelleget, mely a XIX. század végét jellemezte. A 

hatalom, az állam, és szervezetei, a hivatalosság érintkezési formája a lakossággal, lassan 

változik.  

 

A két alkotási mód azonban, az eklektikus, és az autonóm egyidejűleg létezik a XX. század 

eleje óta. Az eklektika nem vesztette el az összes hídfőállását, a formaalkotás, és a 

szobrászat társadalmi funkcionalitása terén, mégis, a XX. század eleje óta megjelent egy 

egészen más szoborállítási attitűd, amely, ezzel az attitűddel együtt, új formai 

követelményeket támasztott a maga alkotóival szemben.  

Az elmúlt száz év alatt, a XX. század szobrászati történetét folyamatosan meghatározta 

annak a szobrászati alkotási módnak a továbbélése, amely a XIX. század végén az 

egyeduralkodását elvesztette. Az időben egymástól alapvetően különböző szemléletű 

szobrok születtek. A XX. század során, nem egyszerűen egymástól eltérő stílusok 

megjelenését kell konstatálnunk, hanem arra a különbségre kell felfigyelnünk, amit a két 

szobrászati alkotásmód formai jegyeiben, a társadalomképében jelez.  

Az eklektikus alkotási mód életben tartása a XX. században a szobrászat helyét a kulturális 

életben a dekorációs szerepre, és az aktuális propaganda üzenetének átadására redukálta, 

ellenben komoly társadalmi szerepet szánt neki a közéletben. Az a szobrászat ellenben, 

amely elvetette az eklektikus szobrászat kelléktárát, nemcsak a ruhatárat illetően hozott új 

dolgokat, hanem magát a szobrászatot a kultúrán belül új szerephez jutatta. Ezért, ebben az 

esetben, a nem eklektikus alkotási módnál, a szobor szándékai szerint a szobor, mint 

műtárgy jelenik meg, elvesztve a szobor közvetlen kulturális beágyazottságát, a kedves 

dekorációs szerepet, és megtagadva műtárgy propagandisztikus kifejezésének lehetőségét.  
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A mestermunka eklektikája 

A mestermunka készítése során nem az eklektikával álltam szemben, mint alkotó. Az 

alkotás folyamata, a kifejezés, az élmény erejével lendült tovább, és nem egyszerűen egy 

szembenállás adta azt az erőt, mely a szobor létrehozásához volt szükséges. Mégis 

elmondható, a mestermunkának vannak olyan jegyei, amelyek a szobrászat eklektikus 

voltának továbbélését mutatják a művön belül. Lehetséges, hogy maga az alkotási folyamat 

is, ott hordozza tovább az eklektika szemléletét.  

A szobor motívuma több, már létező szobrászati motívumot olvaszt magába. A címében is 

jelzett kereszt, a japán kapu széles motívuma is érezhető, amikor megfigyeljük a szobrot. A 

szobor statikai szerepének hangsúlyozása pedig, visszavezethető azokra az élményekre, 

amelyeket, mint szobrászt a megalit kultúra emlékeinek megismerésekor szereztem.  A 

művészettörténet emlékeinek felidézése, azok újra való feldolgozásai azt jelzik, a 

szemlélet, amely szobor kialakulását segítette, ott viseli magán az eklektika, vagy Herbert 

Read már idézett írásával, az egzotika jeleit. Itt óhatatlanul felmerül a kérdés: van-e 

lehetőség olyan szemlélet kialakulására, mely nem historikus szemléletű, amely nem 

alkalmazza az eklektikát?  

Az alkotás eklektikája 

Az oktatás, az ismeretek megszerzése ma már nem zárhatja ki a művészettörténet 

alkotásainak ismeretét. Európában a XIX. század végére kialakultak a múzeumok és 

művészeti akadémiák rendszerei, melyek a vizuális oktatást szinte egységesítették, és 

egyben igen magas szintre emelték. A látvány megismerése és leképzése igen magas szintű 

volt. A leképzési módok alkalmat adtak a látvány rögzítésére és arra is, hogy az elmúlt 

korok bármiféle stílusában képes legyen az alkotó műveket létrehozni. Az építészet, a 

képző- és iparművészet ekkora képes volt bármit magába szippantani az elmúlt korok 

kultúrájából, és azonnal visszaadni azt. Nem jelentett gondot az arány, stílus, méret, 

időhatár. Míg a reneszánszban komoly küzdelem volt a látható világra vonatkozó leképzési 

rendszerek kialakításáért, mindezek oktatása már teljes egyszerűséggel történt ebben a 

korban.  



 20 

Bár ma ez nekünk lényegében természetesnek tűnik, mégis, ez új dolog a kultúrák 

történetében, a mindenevés, a mindenstílus kultúrája. Nem véletlenül, az eklektikus korban 

alapítottak ma is fennálló nagy képző- és iparművészettel foglalkozó akadémiákat. Az 

akadémiák a látvány leképzésére, a fotószerű magába szippantás képességének 

kifejlesztésére ki tudtak alakítani egy igen hatékony oktatási rendet. Az arányok, a 

stílusismeret kérdésében professzionális alkotók kerültek ki az akadémiákról. 

 

A múlt, mely nem minden időben volt ennyire kibontott, most rákényszeríti a szobrászt, 

hogy más történeti korok kifejezésén keresztül rágva magát, tudjon csak eljutni a saját 

nyelvéhez. Az eklektika, ez esetben, nem stílus, hanem maga a megismert formai 

gazdagság, a szobrászat hatalmas emléktára, ahonnan egy szobrász elindulhat, hogy az 

emléktár határait kitolja, az emlékezet lehetőségét új elemekkel gazdagítsa.  

Ez az emléktár, ez a gigantikus múzeum egyszerre jelentheti az emlékek teljes elfogadását, 

az otthon vagyunk, jól vagyunk érzését, de jelentheti a bezártság érzését is. A bezártság 

érzése a szobrászat nyelvének megújításához vezethet, de egy alkotónak tudni kell, hogy a 

történet és nyelv együttese, hatalmas erejű, és könnyen a kifejezés helyére állhat az 

eklektika.  A XX. elejétől a szobrászat ebben a viaskodásban él. Hol lebírja az eklektika 

nyelvét, hol az eklektikus nyelv beszél helyette. De egyben mindenképpen könnyebb egy 

ma élő szobrásznak. Azt nem mindenki tudja, hogy merre felé induljon, de az 

mindenképpen kitűnik, mivel kell viaskodnia.  

 

IX. A disszertáció tanulságai 

Az alkotóművész személyén keresztül alkot egy új világot. A saját nézőpontja alkotja azt a 

helyet, melyet a munkáin keresztül megmutat. Egy korszak alkotója azonban nem csak a 

saját idejébe van beágyazva, megjelenik munkáiban a kor szemlélete, a kor művészeti 

nyelvének számos alapeleme. Ezek a nyelvi alapelemek, toposzok, részint segítik a 

kifejezés megalkotását, de könnyen elfedik, gyakran helyettesítik az alkotó személyességét.  

 

Az igazmondás nem eklektikus kerete csak a felfedezés lehet. A térhatás, a felület, a 

szerkezet, a statika, önmagában olyan alapvető emberi élményről szól, ami a korok változó 
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nyelvén túl, ott a szobrászat alapjaiban szinte változatlanul megmarad. Az ábrázolás 

kényszere, részben a szobrászati elemek hatásának el nem ismerését jelenti. Amikor egy új 

forma létjogosultságot nyer, akkor csak egy pillanatra, csak egy rövid időre van lehetősége 

arra, hogy igazat mondjon. A felszínre tört gyorsan megmerevedik. A forma állandó 

kutatása, a keresés, hullámzó lendülete adhatja meg a szobrász lehetőségét, hogy ne 

csillogó technikájú művész, hanem a valóságra, benne a saját szobrászatára, és annak 

nyelvére folyamatosan rákérdező szobrász legyen. Ez a rákérdezés adhatja meg az alapot 

arra, hogy egy szobrász ne hivatásos dekoratőr, hanem művész legyen. Az eklektika épp 

azért volt hiánytalanul hideg, hivatalos és személytelen, mert a művészet belső, láthatatlan 

összefüggéseire pontos, tiszta formakialakítási recepteket adott.  

Annak a megfeleltetésnek az egyeduralma az, hogy a megjelenített ábrázol valamit, 

valószínűleg, hosszú időre véget ért. Az építészet is képes volt érvényt szerezni a sajátos 

kifejezési módjának, nincs már feltétlenül szüksége a díszítés szobrászati segítségére ma 

már. Ugyanúgy, a tárgykészítés is önállósodott, a design nem tárgykészítésnek álcázott 

szobrászat.  

A tárgyak, épületek, műalkotások, nem kell, hogy egymásra utaljanak. Az az eklektikus 

rend, ami a tárgyak, terek, formák egykori összehangolását, magas szintű hangszerelésének 

az igényét jelentette valaha, ez már a múlté.    

 

Az anyag, a szerkezet, a tér - egy bizonyos kifejezés alapjai. A mestermunkára a 

disszertáció keretein belül visszatekintve látható, hogy ezek az elemek, a kifejezés során 

csak egymást feltételezve, a maguk létét a másikból igazolva, folyamatosan egymásra 

mutatva voltak képesek megjelenni. Ez nem a szobrászat megújulásának egyetlen 

lehetősége volt. Ez egy szobrász egyetlen megújulási lehetősége volt. Ez disszertáció, 

alkalmat adhat arra, hogy bepillanthassunk egy alkotói folyamat vizuális és fogalmi 

rendjébe. De azt is látnunk kell azonban, hogy a mestermunka és a disszertáció elkészülése 

nem esik egybe. Ez pedig utal másra is. A látvány épülése, fejlesztése, dominánsan formai, 

térbeli kérdések feltevésén, és az azokra adott formai, térbeli válaszok megadásával 

történik.  


