
SZUROMI PÁL 

Egy modern klasszikus szobrász 
Csáky József munkásságáról 

Életművének egyik legszebb darabját szülőhelye belvárosában láthatjuk. A Tán-
coslány című plasztika ott áll a szegedi Anna-kút sarkán: a lüktető közúti forgalom 
és a történelmi épületek gyűrűjében. Közvetlen szomszédságában buszmegállót, pavi-
lonokat találunk, így naponta több ezer ember is megfordul e környéken. Látszólag 
tehát ideális a helyzet. Adott a kitűnő köztéri szobor, másfelől a népes publikum. 
Lehet nézelődni, gyönyörködni. Nézelődni, gyönyörködni? De hogyan? Elvégre a mű 
magas talpazatot kapott, ráadásul nyitott, mozgalmas, összemosódó háttér szegé-
lyezi. Ezek szerint mégiscsak lehetetlen helyzetben vagyunk: Szeged legrangosabb, 
legfrissebb hatású köztéri alkotását egyszerűen nem bírjuk élvezni. Jobb helye volt 
ennél az előbbi állomáshelyén, a Klauzál tér intimebb, zártabb térségében. Innen 
tudhatjuk, hogy a Táncoslány nem akármilyen szobrászi produktum. Egyszerre lírai 
és racionális szerkezetű, összefogott és dinamikus kompozíció. Szinte mindazokat a 
formai, tartalmi erényeket magába sűríti, amik alapján a száz éve született Csáky 
Józsefet a modern európai szobrászat érdemes mesterének tekinthetjük. 

Igaz, Herbert Read kötete, A modern szobrászat, egyáltalán nem foglalkozik az 
alkotó tevékenységével. A franciák viszont annál nagyobb becsben tartják művészi 
hagyatékát. Jellemző például: náluk az 1986-os esztendő a szobrászat éve volt, s a 
jelentősebb kiállítási fórumokon sorra-rendre bemutatták a modern plasztika úttörő 
egyéniségeinek az életműveit. És a troyesi modern művészetek múzeuma Csáky mű-
veit vonultatta fel. Hozzá vaskos, elegáns és kitűnő minőségű katalógust is kibo-
csátott. (Itt köszönöm meg Zombori István történész fordítói segítségét.) Noha 
a szobrász halála után két évvel, 1973-ban már önálló monográfiát is megjelentettek 
róla. Nos, mi nem ápoljuk ilyen tisztelettel a magyar származású francia művész 
értékes örökségét. Ahogy a szülőváros meggondolatlanul bánik egyetlen hazai köz-
téri alkotásával, úgy szélesebb körben is akadnak mulasztásaink. Kulturális, művé-
szeti köztudatunkban ugyanis alig-alig van helye Csáky József munkásságának. Úgy-
hogy ez az életmű is alapos szakmai feldolgozás —, szuverén kötet után „kiált". 

A művész is fontosnak érezte, hogy a szülőfölddel tartósabb kapcsolatot ápol-
jon. Hogy tudjunk életéről, eredményeiről és gondjairól. Ennek köszönhető az a 
bemutató, amelyet 1959-ben rendeztek meg műveiből a Kulturális Kapcsolatok Inté-
zetében. Ekkor Csáky hazalátogatott Budapestre, aztán szülővárosába: a Táncos-
lány is ekkoriban került a szegediek birtokába. És a későbbiekben is jöttek, men-
tek a levelek. „Magyarországon rajtad kívül mindenki e l fe le j te t t . . . Meghaltam vol-
na halálom előtt?" — írta 1965-ben Szelesi Zoltán művészettörténésznek, aki hűsé-
ges levelező partnere volt az öregedő szobrásznak (Móra Ferenc Múzeum évkönyve, 
1978—79/1., Sz. Z.: Cs. J. utolsó évtizede, 378. 1.). Pedig egyelőre szó sincs valami 
totális megfeledkezésről. A Corvina Kiadó vállalta az alkotó fiatal korára vonatkozó 
vallomásainak közreadását, amelyhez Bor Pál, Szelesi Zoltán és Szabó Gabriella ta-
nulmányait is hozzáillesztette (Csáky József: Emlék a modern művészet nagy évti-
zedéből, 1904—1914; Corvina K., Bp. 1972). A művész azonban már nem érhette 
meg a kiadást. 

Persze jó szándék ide, jó szándék oda: ez a kiadvány mindössze csak megsej-
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teti velünk Csáky pályájának körvonalait. Annál inkább, mivel a kötet írásaiban 
egyszer az anekdotikus életrajzi, környezeti mozzanatokra, máskor az általánosabb 
esztétikai vonásokra esik a hangsúly. Ezzel együtt az alkotó személyes emlékeiből 
sok-sok érdekes, tanulságos ismeretet nyerhetünk. Kibontakozik előttünk egy hánya-
tott sorsú, művészi irányultságú gyerekember vívódása, aki ugyanúgy otthontalanul 
érzi magát a feszültségterhes családi környezetben, mint a konzervatív, korrupt szel-
lemet árasztó fővárosi Iparművészeti Iskolában. Később meg becsöppenünk a század-
elő forrongó művészeti világának centrumába, a párizsi életbe, ahol a fiatal szob-
rász már a kubisták oldalán vívja a maga egyéni és alkotói küzdelmeit. Szakiro-
dalmunkból tehát nem hiányoznak teljességgel az életút konkrétabb adalékai, 
másrészt az elvontabb esztétikai megállapítások sem. Ám mi rejtőzik e két szfé-
ra között? Csáky József pályája miként épült be korszakának művészetszocioló-
giai, művészettörténeti folyamataiba? S miféle világszemléleti, stiláris koordináták 
mentén alakult munkássága? 

* 

Szeged, Budapest — Párizs. Ha földrajzi, topográfiai keretet akarunk adni Csá-
ky emberi, művészi pályafutásának: főként e három várost kell megneveznünk. 
Nem mintha ilyen egyszerű, harmonikus növekedési képlethez igazodna személyes 
életútja. Inkább a zaklatottság, a hányatottság és a fordulatosság a szembetűnő. 
Különösen a fiatalkori esztendőkben. Nem elég, hogy családi környezetében gya-
koriak a veszekedések, a civódások; rossz szemmel nézik művészies hajlamait, rá-
adásul szülei hamarosan elválnak. Postás édesapja a fővárosba költözik, újra meg-
nősül. E kettősség azután a gyermek életébe is jócskán beleszól. Hol anyjánál vagy 
nagyszülenél tartózkodik Szegeden, hol az apjánál Budapesten. Tizennégy éves ko-
rában felveszik az Iparművészeti Iskolába, s ettől kezdve csupán a nyári szünetek-
ben utazik vissza szülővárosába. De elégedetlen a fővárosi intézmény pedagógiai, 
művészi szellemiségével: pusztán másfél évig folytatja tanulmányait. Utána külön-
féle alkalmi munkákat vállal, közben éhezik, fázik és nyomorog. Magára van utal-
va: a szüleitől már nem kap semmi támogatást. A húszéves fiatalember ilyenfor-
mán fogja vándorbotját, meg sem áll Párizsig. S többé már igazában vissza sem tér 
Magyarországra. 

Aligha kétséges: Csáky József pályájának ez az ország- és környezetváltás a leg-
jelentősebb fordulata. Egy perdöntő életrajzi csomópontnál vagyunk, amelyben épp-
úgy ott munkál a hazai élmények sommázata, akár a lehetséges művészi jövőé. 
Aki tehát érdemi támpontokat keres e szobrászi pálya értelmezéséhez, annak itt 
tüzetesebben kell kutakodnia. Nem könnyű ugyanis belátni, hogy a Párizsba ér-
kező fiatal Csáky miért éppen a századelő legradikálisabb, legmodernebb művészeti 
mozgalmához csatlakozik. Hiszen korszakos léptékű szemléleti távolság feszül az 
otthoni viszonyok közt megismert naturalista, realista felfogás és a kubista eszmék 
között. Hogyan lehet ezt áthidalni alig néhány esztendő leforgása alatt? 

Természetesen sok-sok munkával, szellemi rugalmassággal és céltudatossággal. 
Ne ijedjünk meg e látszólag kitérő, globális fogalmaktól: fedezet van mögöttük. 
Nem is rövid távra szóló. Csáky József fiatalkori életét tudniillik keresztül-kasul 
átjárta egy különös paradoxon. Majd mindig közvetlen környezete ellenében kellett 
önnön hitét, elképzeléseit fenntartania. És itt elsősorban korán megnyilatkozó mű-
vészi vonzalmaira, eltökéltségére gondolok. Szó esett már róla: a hagyományos, pa-
raszti szemléletű szülők kimondottan ellenségesen, bizalmatlanul nézték fiuk pá-
lyaválasztását. Az apa például személyesen felkereste az Iparművészeti Iskola igaz-
gatóját, minthogy tudni akarta: a tanulmányok befejezése után miféle biztonságo-
sabb egzisztenciára számíthatnak. A direktor mindenesetre megnyugtatta a szülőt, a 
gyerek pedig hozzálátott a tanuláshoz, a rajzoláshoz és a mintázáshoz. Csakhogy a 
tanárok nemigen törődtek velük: alig volt sikerélménye. „Egyetlen egyszer ke-
gyeskedett csak hozzám szólni (az ifjabb Mátrai úr), és akkor is olimposzi fen-
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sőbbségű hangon mindössze annyit mondott: semmi esélyem sincs arra, hogy valaha 
is művész legyen belőlem'" — olvashatjuk az alkotó visszaemlékezéseiben (Cs. J.: 
Emlékek. . . , 20. 1.). 

Szerencsére a fiatal Csáky önbizalmát, munkakedvét nem lehetett megtörni. Már 
csak azért sem, mert szegedi művész ismerősei révén kitágult előtte a világ. A Pá-
rizsból hazalátogató festőtől és szobrásztól, Cs. Joachim Ferenctől és Brummer Jó-
zseftől izgalmas, reményteli képet nyert a francia főváros képzőművészeti életéről, 
amihez illusztrációkat, reprodukciókat is mutattak neki. Ekkor találkozott először 
Manet, Gauguin, Maillol és Rodin alkotásaival. S innentől már csak a megfelelő al-
kalom hiányzott, hogy maga is elinduljon a modern művészek Mekkájába. Mert 
vonzódott az újszerű környezethez, a korszerűbb formálási lehtőségekhez. Ám volt 
itt egy konkrétabb szobrászi célkitűzés is. Hiszen: „ . . . már megérkezésem más-
napján elmentünk . . . a Luxemburg Múzeumba, az akkori Musée d'Art Moderne-
be. Ott láttam először Rodineket. Azért jöttem Párizsba, hogy Rodint megismerjem, 
de a múzeumból kijövet meg kellett állapítanom, hogy csalódtam... Csak évtizedek-
kel később értettem meg Rodint igazán..." (Cs. J.: Emlékek . . . , 29. 1.) Kiderül te-
hát: Csáky mindenekelőtt a nagyhatású realista, szubjektív plasztika, a fé l ig-med-
dig impresszionista jellegű rodini művészet vonzásában került ki Párizsba. S ez az 
a csalódás, amely érthetővé teszi, miért fordult el oly hamar a természetelvű for-
maképzéstől. 

így a fiatal alkotó majdhogynem szükségszerűen sodródott a kubisták táborába. 
A századeleji Párizsban ugyanis nem túl sok lehetőség közt választhatott egy kezdő 
művész. Vagy az újklasszicista hildebrandti szobrászathoz csatlakozott, vagy a ro-
dini szellemiséghez, netán a legkorszerűbb mágikus, kubisztikus törekvésekhez. 
Mint ahogy Csáky József is ezt tette. Hogy miféle motívumok hatására? Szoro-
sabb kapcsolatban állt a francia fővárosban tanuló haladó szellemű magyar alko-
tókkal, a Nyolcak képviselőivel, akik lelkesedéssel tanulmányozták Van Gogh, Gau-
guin, Matisse vagy Picasso és Cézanne festészetét. Ö azonban korántsem a ce-
zanne-i térkonstruálás irányából közeledett a kubista szemlélethez. Ennél ösztönö-
sebb, gyakorlatiasabb alkat volt. Tudott viszont Picasso úttörő kísérleteiről, ahogy 
Légér, Henri Laurens vagy Archipenko műveivel is többször találkozott. Ráadásul 
első támogatójának: a műkereskedővé átvedlett Brummer Józsefnek is sokat köszön-
hetett. Rajta keresztül eleven közelségbe került a néger szobrászattal, mivel az ef -
féle művekről öntvény másolatokat készítettek, majd eladták azokat. E többrétű 
szellemi, szakmai hatással magyarázható — nem is szólva Csáky szívósságáról, te-
hetségéről —, hogy a tízes esztendők elejétől plasztikái már ott szerepeltek a mo-
dern szalonok kiállításain. Olyan alkotók műveinek társaságában, mint Metzinger, 
Légér, Modigliani vagy Archipenko. 

A művészi beérkezés első lépcsőfokainál járunk. Csáky Józsefnek már helye van 
a modern szobrászat élmezőnyében: befogadta, elismerte a szakma. Igaz, a közön-
ség, a hivatalos kritika még gunyorosan fogadta a kubisták jelentkezéseit, máskü-
lönben szépen, szerencsésen és sikeresen alakult az alkotó párizsi pályafutása. Le-
velezésében „örök hálával" emlegette Szalay János szegedi újságíró nevét, akinek se-
gítségével megkapta szülővárosának évi ezerkoronás ösztöndíját, amiből 1910—12-
ig az Academia Blanche-on és a La Paletté-n tanulhatott. Ám e támogatást is 
első szerepléséért, egyben anyagi nincstelensége okán kapta meg. S ugyancsak szob-
rászi eredményeinek köszönhette, hogy néhány esztendő elteltével rangos műke-
reskedők álltak a háta mögé. Elég most csak Claude Sagot-ra s főként Rosembergre 
utalni. Ugyanakkor 1913-tól az ismert Montjoie című irodalmi folyóirat munkatársa-
ként tevékenykedett, ahol előbb-utóbb ismeretségbe, barátságba került a modern 
művészet számos jelentős képviselőjével. Ez a biztonságos szakmai, társasági be-
épülés pedig azt eredményezte, hogy amolyan f ix ponttá vált a Párizsba látogató 
hazai művészek számára. Míg a spanyolok elsősorban Picassóhoz zarándokoltak el, 
addig a magyarok útja főként Csáky József műtermébe vezetett. 

Ezen a ponton most már elhagyhatjuk az életpálya további részleteit. Legfel-
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jebb még annyit érdemes megjegyezni: a második világháború időszakáig többé-
kevésbé rendben, kiegyensúlyozottan mentek az alkotó dolgai. Innen kezdve viszont 
egyre jobban elpártolt tőle a szerencse. A művészeti életben háttérbe szorult, alig 
kapott megrendelést, ráadásul az egészsége, a magánélete is megromlott (lásd: Sze-
lesi Z.: Cs. J. utolsó évtizede). Csáky pályafutásának legdöntőbb mozzanatait mégis 
az előbbiekben felvázolt személyes és művészi események határozták meg. Más szó-
val: századunk első évtizedeinek progresszív szellemi folyamatai. 

Közismert tény: ebben az időben már jóformán „minden út" Párizsba vezetett. 
Ami a korábbi magyar művészgenerációknak München volt, az most áttevődött a 
francia fővárosba. Rippl-Rónai itt vált jelentős mesterré, ahogyan Kernstok, Márffy, 
Czóbel, Berény — egyszóval a Nyolcak tagjai is innen kapták legfontosabb szellemi, 
festői impulzusaikat. Még a szegedi alkotók körében is eleven vonzerőt jelentett a 
párizsi tanulmányút. Nemcsak Brummer Józsefről és Cs. Joachim Ferencről van szó, 
de mellettük Szőri József vagy a korán meghalt tehetséges szobrász, Bánszky Sán-
dor is megfordult a Szajna menti nagyvárosban. Csáky József franciaországi ki-
utazásában tehát nem találhatunk semmi meglepőt. Inkább törvényszerű, hogy az 
ambiciózus, újat akaró fiatal művészek e szabadabb térségbe sereglettek. Hisz 
ugyanúgy voltak itt Oroszországból, a lengyelektől vagy a csehektől, akár Olasz-
országból, a spanyoloktól és a németalföldiektől. Egyszóval a századelő Párizsát 
amolyan bábeli dimenzióban kell elképzelnünk. A kubista mozgalomban is majd-
hogynem több volt az idegen, mint a francia (pl. Archiperíko, Lipchitz, Zadkine; 
Marcoussis, Kupka; Modigliani, Severini; Gonzalez, Le Fauconnier stb.). Persze 
igazában az a különös: akik tapasztalatszerzés, tanulás céljából mentek a francia 
metropolisba, azok egy része maga is nagy hatású újítóvá lett, netán a legfrissebb 
művészeti mozgalmak megbecsült tagjává vált. Csáky helye is az utóbbiak között 
van. Ennélfogva az alkotó művészettörténeti pozíciója leginkább Rippl-Rónaival mu-
tat rokonságot, aki köztudomásúan a Nabis csoport elismert képviselőjének számí-
tott. 

A magyar művészek azonban mind-mind visszatértek hazájukba. Rippl-Rónai és 
a többiek életműve is jobbára a magyar viszonyok között teljesedett ki. Csáky József 
pályája viszont itt válik rendhagyóvá, egyedivé. Ö véglegesen kint maradt Fran-
ciaországban: munkásságának teljes egésze ide kötődött. Hogy miféle okai voltak a 
párizsi letelepdésnek? Ha a kubista mozgalomban elért sikereire gondolunk, majd 
anyagi, társasági és személyes életének konszolidációjára, akkor majd mindent szám-
bavettünk. Igaz, másféle jelleggel, ám Rippl-Rónai Józsefről vagy Czóbelről is meg-
állapíthatjuk ugyanezeket. Mégis: Csáky árvább, hontalanabb volt náluk. Neki 
egyszerűen nem volt miért visszajönnie a szülőföldre. Nem várt rá barátságos, 
kényelmes otthoni környezet, mint ahogy nem tartozott olyan emberi, művészi kol-
lektívába sem, amely számított volna rá, netán haza csalogatta volna. „A föl-földo-
bott kő" eszméje az ő esetében már elvesztette valós, közösségi vonzerejét. 

Csáky József szobrászi pályája mindenesetre elválaszthatatlan a korai esztendők 
kubista felfogásától. Ez az a szemléleti bázis, amely a későbbiek során újabb és 
újabb stiláris hatásokkal gazdagodott, s többé-kevésbé el is távolodott az eredeti ala-
kításmódtól. Kár lenne ugyanis azt hinnünk, hogy az alkotó egyszer s mindenkorra 
kikerült a klasszikus szellemiség vagy a rodini plasztika bűvköréből. Annál inkább, 
mivel „ . . . évtizedekkel később . . ." már megértette Rodin mélyebb értelmét, jelentő-
ségét. S ezzel együtt másféle történeti példákat is felfedezett magának. Vagyis ez-
úttal is visszaköszön a formai ötvöződések, a stiláris áthajlások kérdése. Miként le-
het egységet teremteni a klasszikus szobrászi világszemlélet és a korszerű, kubisz-
tikus nézetek között? A válaszokat az életmű konkrétabb, átfogóbb alakulásrendjé-
ben találhatjuk meg. 

* 

Termékeny művész volt. Műveinek számát azonban aligha lehet pontosabban 
meghatározni. Főként a korai időszak termése bizonytalan, mivel több munkája 
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megsemmisült, elkallódott. Ám így is valószínű: az érdemi hagyaték meghaladja a 
százas mértéket. Más kérdés, hogy Csáky József ennek a többszörösét szerette vol-
na létrehozni. Hogy mi akadályozta ebben? A hideg, a tél. Napóleonnak is ez volt 
a legnagyobb ellensége: neki is. Sorra-rendre olyan műtermekben kellett munkál-
kodnia, amelyeket nemigen lehetett rendesen befűteni. Így a zimankós évszakokban 
jobbára csak rajzolni vagy festeni tudott lakásában. Leveleiben is egyre-másra a 
hideget és a telet emlegette, mint élete legfőbb kárhozatait (lásd: Sz. Z.: Cs. J. 
utolsó évtizede). 

Ennek ellenére munkásságában alig van helye nyugtalan kísérleteknek, kapkodá-
soknak. Sokkal inkább egy igényesen mérlegelő, fontolva haladó művésszel állunk 
szemben, aki elsősorban a kifejezés pontosságára, az esztétikai minőségre aspi-
rált. Témaválasztásaiban is egyszerűnek, mértéktartónak, már-már konvencionális-
nak bizonyult. Igaz, a szobrászat műfaja önmagában is leszűkíti a tematikai tar-
tományokat, ezen belül azonban hihetetlenül gazdag a skála. Csáky József plaszti-
kai világát mégis a zártabb, homogénabb szemlelet jellemzi. Mindenekelőtt a női 
figurák tolmácsolási lehetőségei érdekelték: legyen szó bár egészalakos kompozíciók-
ról vagy portrékról. Melettük csupán a különféle állatmotívumoknak szentelt egy 
jelentősebb sorozatot. E tematikák egyébként változatos anyagi, technikai és mű-
faji alakzatokban öltöttek testet. Ugyanúgy otthonosan mozgott a térplasztikák kö-
rében, mint a domborműves felületalakításban, majd a kőszobrászatban, egyszer-
smind a bronz- vagy gipszformák kiképzésében. 

Homogenitás, sokszinűség? Igen, a kontrasztos vonások az életmű stiláris arcu-
latára is rávetülnek. Csakhogy ezúttal egy bonyolult, dialektikus szellemi előrehala-
dásról kell tudomást vennünk, amelyben a pálya összetartozó és elkülönülő periódu-
sai is kirajzolódnak. Mindenesetre Csáky munkásságát valami konzekvens belső 
logika hatja át. A kubista felfogás érdekében először maga mögött hagyta a realisz-
tikus térképzést, de aztán elvontabb, magasabb szinten visszatért a korábbi szel-
lemiséghez. Életműve tehát analóg szemléleti keretekbe ágyazódik, így művészi pá-
lyaképe lezárt, kerekded formát mutat. Ez a hármas tagoltság most már meghatá-
rozza a következő elemzések menetét is. Hiszen a párizsi kiutazástól 1912-ig egy-
fajta természetelvű, realista periódusról beszélhetünk. Ezt követte a kubista idő-
szak, amely megközelítőleg 1924-ig folytatódott. Végül innen kezdve bontakozott ki 
a művész dekoratív, expresszív realizmusa. 

Keveset tudunk Csáky József első szobrászi kísérleteiről, a művészi startolás 
időszakáról, önéletrajzi jegyzeteiből ellenben kitűnik: kezdetben főként a portré 
izgatta. „Dolgozni kezdtem hát a Ruche-ben, mellszobrokat készítettem. A barátaim 
álltak hozzá modellt, de mindig kénytelen voltam szétverni azt, amit egyszer már 
megcsináltam, mert nem volt pénzem gipszre" — írta az alkotó (Cs. J.: Emlé-
k e k . . . , 36. 1.). Mint ahogy azt is ő fogalmazta meg: milyenek is lehettek e korai 
produktumok. „Párizsi életemről szólván beszélhetünk a kezdeti szakaszról, arról 
a korszakról, amikor dolgozni kezdtem, s még meglehetősen pontosan követtem a ter-
mészetet (de sohasem másoltam!)..." (Ui.: 47., 48. 1.). Nos, az utolsó megjegyzés 
igencsak tanulságos. A fiatal Csáky ugyanis már indulásakor szemben állt a natura-
lisztikus utánzással, s valami enyhébb stilizációt is belevitt műveibe. 

Ha konkrétabb képzetet akarunk nyerni e stilizáló törekvés eredményéről, akkor 
érdemes megnéznünk az 1912-ben keletkezett Fej című bronzkompozíciót. Annál in-
kább, mivel a korai esztendőkből jobbára csak erre a munkára hagyatkozhatunk. 
A szobor fiatal férfit ábrázol, méghozzá egészen biztonságos, határozott szobrászi 
kézjegyekkel előadva. A művész ragaszkodik az anatómiai hűséghez, de igazában 
a formai összefüggéseket, a lényegi vonásokat keresi. Ezeket pedig az arcrész kö-
zépterében találja meg. Így aztán egységesebb, zártabb kapcsolatot teremt a hajrész 
és a fülek találkozásánál, ahogyan az orrformánál is csupán a mértanias, szögletes 
jelleget hangsúlyozza. Ezzel érzékletesebbé válik az organikus szempár kifejező ere-
je, egyszersmind a szájrész plaszticitása. Vagyis egy átmeneti szemléletű művel 
van dolgunk, amelyben a realista látás a mértanias, kubisztikus elemekkel ötvöződik. 
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De itt az egyéni, lélektani jellemzés még nagyobb hangsúlyt kap, mint az általá-
nosabb érvényű szerkezeti konstrukció. 

A következő évek termésében viszont átbillen a mérleg a szerkezetiség, a 
konstruáltság oldalára. Ez már a kubizmus periódusa, amelyről a művész önéletrajzi 
kötetében oly sok epizodikus részletet olvashatunk. Ám alkalmanként az önminő-
sítő megjegyzések sem hiányoznak innen. Például: „. . .következett a kubista szob-
rászat első periódusa, azé a kubista szobrászaté, amelynek — már megbocsássák 
nekem némely műkereskedők és kritikusok — én voltam az egyik megteremtője" 
(Cs. J.: Emlékek. . . , 48. 1.). Akárhogy is vesszük: ez bizony túlzás. Főként Picasso 
vagy Archipenko rovására. Kétségtelen azonban, hogy Csáky ott található az él-
vonalban. Hamar felismerte, hogy a modern plasztika nem állhat meg a valóság 
jelenségeinek felszíni utánzásánál: ennél mélyebbre kell ásnia. Ami eddig a rea-
lisztikus formák szépsége, igazsága volt, azt most a racionálisabb, áttételesebb tér-
szerkezetek szintjén kell megmutatni. 

Első kubista műve, a Felöltözött nőalak című kompozíció, 1913-ban készült el. 
Bár a korábbi munkákon is megjelentek az egyszerűsítő, geometrizáló törekvések: 
ezúttal egy nagyobb léptékű' szemléleti ugrást észlelünk. Mert a női alakot egyfajta 
architektonikus szerkesztettség járja át. Az alkotó különös gondot fordított az irány 
és formakontrasztok kijátszására, amit a kézmozdulatok ritmusában ugyanúgy meg-
figyelhetünk, akár a csípő és vállrészek alaki feszültségében. A részletformák egye-
disége mégis a háttérbe szorul: a szoboregész belső mértani szervezettsége a per-
döntő. Mindazonáltal az is feltűnik: Csáky még nem tudta mindenestől félretenni 
a természetelvű, klasszikus beidegződéseket. Meghagyta a figura szervesebb forma-
és lépték viszonyait, s egy-egy omlékonyabb, dekoratív részlettel érzéki színezetet is 
kölcsönzött plasztikájának (pl. hajrész, szoknyaforma kiképzése). Úgyhogy egy józan, 
mértéktartó művészről tanúskodik e műalkotás. Ne feledjük ugyanis: Archipenko 
ekkoriban már túl volt a Sziluetten vagy a Medrano első megoldásain, amikkel már 
a színtisztább, dinamikus térképezésre, egyúttal az újszerű szobrászi lehetőségekre is 
példákat adott. Elég most csak a negatív tér valószerűsítésére vagy az anyagi esz-
közök tartalmas kombinációjára gondolnunk. 

Csáky József munkáiról ellenben fokról fokra eltűnnek az érzelmesebb, termé-
szetelvűbb vonások. A Fej című kőplasztika már nemcsak mértanias, elvont szer-
kesztettségével tűnik fel, hanem valami fanyar iróniát is magán hordoz. Egy félre-
csapott, bábszerű, csavarodó fejformával szembesülünk: valami groteszk démon-
nal. E csavaros mozdulat feltehetőleg Archipenkóra vezethető vissza, aki a tízes 
évek elején gyakran alkalmazta a spirális, elmozduló ritmusokat (pl. Fejkonstrukció 
keresztező síkokkal. Sziluett). Ám e Fejnél is absztraktabb megoldásokat érzékeltet-
nek az 1919-ben keletkezett kő- és bronzkompozíciók. Az egyik mű címe: Kúp és 
gömb, a másiké: Kubista szobor. És tényleg: ezek az alkotások már csak a mér-
tani testek mozgalmas szervezettségét dokumentálják. Bár a vertikális jellegű konst-
rukciók valami antropomorf képzetet sugallnak: igazában azonban a racionális tér-
formák mágikus erőrendszere bontakozik ki előttünk. Mintha Légér korai figurális 
kompozícióinak plasztikai változatait látnánk, amik valami gépszerűséget tükröz-
nek. Mindenesetre különös jelentősége van e daraboknak Csáky munkásságában. 
Rövid időre ugyan, de teljességgel elszakadt a szobrászi formálás életszerűbb von-
zataitól. 

Ami azt jelenti: az alkotó kubista periódusát sem tekinhetjük teljesen homo-
gén, egységesebb szemléletű időszaknak. Már csak azért sem, mert 1920-tól kezdve 
feltűnően lehiggad, leegyszerűsödik Csáky szobrászata. Míg az előző plasztikákon 
egyféle ésszerű, dinamikus erőtérként értelmezte az emberi létezés törvényét, ad-
dig mostantól az állandóság, a kigyensúlyozottság elvei felé fordul. Jól példáz-
zák ezt a Fej vagy a Kompozíció című darabok, amelyeknél megnövekszik a na-
gyobb, zártabb — architektonikusabb felületek jelentősége. Itt már csak egy-egy for-
mai, szerkezeti jelzés utal a realisztikusabb emberi viszonylatokra: máskülönben a 
mértanias puritanizmus és a mértéktartó dekoratív díszítettség szerves kapcsolatával 
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találkozunk. Ha eltekintünk az utóbbi vonásoktól, könnyen beláthatjuk: ebben az 
időszakban Csáky József felfogása meglehetősen közel került a konstruktivisták ra-
cionális, praktikus szemléletéhez. 

Csakhogy az alkotó nem tudott hosszabb távon kitartani a túlzottan racionális, 
tárgyilagos előadás mellett. Már az előbbi munkáknak is némileg nyújtott „gótikus" 
jelleget adott. Ezek a vonások azután még inkább megerősödnek a húszas évek leg-
elején készített tér- és síkplasztikákon, amelyek jobbára álló női figurákat idéznek 
(Asszony, Személyek, Álló absztrakt figura). Csáky továbbra is mértanias stilizá-
lással, dekoratív eleganciával alakítja kompozícióit, ám a megnyújtott, lírai hatású 
formákkal már egy újszerűbb szobrászi eszmény felé tapogatódzik. Hiszen e motí-
vumok architektonikus, kubisztikus és expresszív arculata egyfelől a gótika szel-
lemiségét sugározza, másfelől pedig a bálványszobrok misztikumát. 

Különösen így van ez a mostani korszak egyik legszínvonalasabb művén, az 
Asszony című színezett kőplasztikán. Amely egyszerre anyagszerű és dekoratív fes-
tői, jelszerűen egyszerű és mégis változatos. Élvégre egy szikár, alul kidomborodó 
oszloptestet látunk, ami magába sűríti a női alakot. E mágikus egyszerűség volta-
képpen Brancusi szobrászatéval hozza rokonságba ezt a műalkotást. Ahogy a Gye-
rekfej alaki tisztasága, formai esszenciája is az előbbi nagymester szemléletét idézi, 
nem beszélve Modigliani archaikus, éteri emberfelfogásáról. Ám szó sincs itt valami 
szimplább utánérzésről: ezúttal is egyéni színezetű, remekbe sikerült darabról be-
szélek. Mert az alkotó bravúrosan ötvözi a lírai fennköltséget és a tárgyilagosabb 
dekorativitást. Ami az arcvonásokon nemes egyszerűség, érzéki általánosítás, az 
már a hajfonat ritmusában egy józanabb díszítősor. 

Álljunk meg egy rövid időre. Csáky József kubista periódusát tudniillik nem 
lehet csak annyival elintézni, hogy ott volt az élvonalban, együtt állított ki a leg-
progresszív művészekkel. De valójában hol a művészettörténeti helye e mozgalom-
ban? Nos, Gera György kötetéből világosan kitűnik, hogy e forradalmi bátorságú 
stílusáramlat korántsem nevezhető teoretikusnak vagy egységesnek (A kubizmus, 
Gondolat K., 1975). Igaz, a természetelvűség elvetésében mindenki egyetértett, akár-
csak a mélyebb, racionálisabb művészi igazság keresésében. Ezen a ponton azonban 
a kubista szobrászok útjai elváltak. Kevesen merték vállalni Archipenko zseniális 
csapongásait, amelyekkel sorra-rendre megalapozta a modern plasztika újszerű 
lehetőségeit. Nem elég, hogy kidolgozta a síkra bontás alternatíváit, a mindenoldalú 
térhatást vagy a zárt és negatív formák dialektikáját, de mindemellett szétrombolta 
a konvencionális, nemes anyagok tiszteletét is. Helyettük a fára, az üvegre, a fém-
huzalokra és a talált tárgyakra aspirált, így többszörösen is elszakadt a hagyomá-
nyos művészetszemlélettől. Az egyik oldalon a profanitás, a hétköznapiság felé nyi-
totta meg az utat, másrészt a heterogén, tükröződő anyaghasználattal a virtuális il-
lúzionizmus gondolatkörét is felvetette. Ezekkel az eredményekkel eleven rokon-
ságba került a modern festészet analóg törekvéseivel. 

Csáky József útja másféle irányba vezetett, ö szelídebb, mérsékletesebb mű-
vész volt: eltekintve néhány vérmesebb „kubista szobrától". Duchamp-Villonnal, Lip-
chitzzel vagy Henri Laurenssel együtt ők többnyire csak az elvontabb formaszerke-
zetekig mentek el, ám az elementárisabb, virtuálisabb térhatásokkal nemigen törőd-
tek. Pedig Archipenko hatása ilyenképpen is ott van műveiken. Mégis: ezek az 
alkotók inkább az anyagszerűbb, statikusabb szellemiség felé orientálódtak. Nem vé-
letlen, hogy Villonról szólva Apollinaire azt írta: „A szobrászat, ahogy elrugaszko-
dik a természettől, építőművészetté lesz" (Gera György: A kubizmus, 203. 1.). 
E nyomvonalon azután szinte szükségszerűen jutottak el az archaikus, klasszikus ko-
rok architektonikus szobrászatához, mint példaadó lehetőségekhez. Innen is adódik, 
hogy Lipchitz, Laurens és Csáky bálványszerű szobrai között analóg szellemiség 
uralkodik. Ezek a művészek mindenesetre egyféle szemléleti átmenetet képeztek a 
kubista felfogás és a Brancusi által képviselt mágikus absztrakció között. Csáky 
József helyét pedig leginkább Laurens mellett lehet meghatározni. Mindketten visz-
szafogott, dekoratív hajlamú szobrászok voltak, akik jóformán sohasem tudtak le-
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mondani az életszerűbb, érzékletesebb részletekről. A magyar származású művész 
azonban valamivel dekoratívabb, lírikusabb volt francia kollégájánál és barátjánál. 

De haladjunk tovább. Minthogy a húszas esztendők közepe táján szokatlanul sok 
munka került ki Csáky műhelyéből. S ezzel együtt szobrászi érdeklődése is kiszé-
lesedett. Eddig csak portrékat, egészalakos figurákat készített: mostantól viszont az 
állatmotívumok is helyet kaptak művei között. E tematikai váltás hátterében volta-
képpen egy általánosabb érvényű világszemléleti, stiláris átalakulás húzódott meg. 
A művészt a korábbi periódusban a kubizmus tudományos színezetű, racionális 
szobrászi igazsága foglalkoztatta, míg ettől az időszaktól kezdve egyre inkább a rég-
múlt történeti kultúrája felé fordult. Ahol példákat találhatott az anyagszerű for-
málásra, a monumentális egyszerűségre és dekorativitásra. Aligha kétséges: az ál-
latszobrok megszületését is az asszír és egyiptomi művészet tanulságai motiválták. 
Ám egészében is az archaikusabb, klasszikusabb felfogás irányába mozdult el. Ez 
pedig szerves, logikus váltás volt. Hisz ebben a világban is megmaradt a mérta-
nias, szerkesztő elvű komponálás, egyben a dekoratív díszítettség is. E tendenciával 
ugyanakkor az életszerűbb, realisztikusabb formálás is visszatalált az alkotó mun-
kásságába. 

Ez a feltűnő szemléleti átalakulás az állatplasztikák sorában is tetten érhető. 
1921-ben már elkészült az első Nőstény oroszlán, három év múlva pedig egy újabb 
változat. Csakhogy a korábbi munka a kubista periódus architektonikus zártságá-
hoz, szerkesztettségéhez igazodott, az utóbbi művön viszont éppen a dinamikus élet-
szerűség és stilizáltság ötvözetével találkozhatunk. Persze e kőszobor részletezőbb vi-
talitása azért korántsem tipikus. Inkább valami heroikus tömörség, monumentalitás 
jellemzi a többi állatszobrot, egyszersmind a dekoratív, mértanias formaadás (Párduc, 
Kakas, Hal, Repülő madár, Páva, Bika). E változatos művek némiképp Brancusi ál-
latplasztikáival rokoníthatók, noha Csáky csak nagyon ritkán tudott az elemi ős-
formák közelébe jutni. Gátolta ebben a díszítő hajlandóság, a realisztikusabb szem-
lélet. Ennek ellenére ő is nagy gondot fordított az anyagok megválasztására. Hogy 
plasztikái ne csupán formájukkal: matériaszerűségükkel is hassanak. A Hal például 
ónix kőből készült, a Páva meg hegyi kristályból és opsidiánból. Ezekkel azután a 
víz, a hullámvonal és a csillogás képzete is beépült a kompozíciókba. A Madár cí-
mű bronzplasztikában mindenesetre ott sűrűsödik az alkotó valamennyi erénye. Jel-
szerűsége és felületi érzékenysége, monumentális nyugalma, másrészt feszítő irány-
dinamizmusa. 

A húszas évek közepétől az alkotó emberfelfogása is átalakult. Ahogyan az ál-
latmotívumok az ókori kultúrák mágikus, animalisztikus vilgszemléletét élesztették 
fel, úgy az emberi figurák kialakításánál is megjelentek az asszír, egyiptomi sugal-
latok. Az 1924-ben született Női fej térformáit a zártság, a mértanias stilizáltság él-
teti, amivel egyféle személytelen, időtlen jelleget nyert a kompozíció. Ez a szelle-
miség azután összetettebb szerkezetet kapott az Anya és gyermeke című kőplaszti-
kán, ahol az alakok merev, kontrasztos beállításával szembesülünk. De nem sokáig. 
Mert Csáky József ezúttal sem bírt hosszabban megmaradni a statikusabb formák 
mellett. Az ókori művészetek példája amolyan átmeneti lépcsőfok volt, amin keresz-
tül eltávolodott az elvontabb kubista térszerkezetektől. 

Nem lehet azonban kizárólagos szerepet tulajdonítani az asszír, egyiptomi hatá-
soknak. Elvégre az előbbi művekkel párhuzamosan olyan női figurák keletkeztek, 
amelyeken a korai görög szobrászat hatása éppúgy felfedezhető, mint a középkori 
művészet inspirációja (Álló nő, Lány fatálkával). Igaz, ezekről a művekről sem hi-
ányzik a belső szerkesztettség, a dekoratív díszítés, ám az összefogott, organikusabb 
formák feltűnésével újracsak mozgásba lendültek Csáky alkotásai Ha az előbbi 
Anya és gyermekét még az archaikusabb, statikusabb elrendezés -.-Hemezte, addig 
a húszas esztendők végi Anyaságon már az életszerűbb, dinamikusa' b felfogás ural-
kodik. Jóllehet a térdeplő nő alakja és stilizált hajformája zárt, egyszerű keretet ad 
a figuráknak, de ezen belül úgyszólván minden mozgásban van. Másfelé néz az 
anya, másfelé a gyerek, ráadásul kéz és lábtartásaikban is eleven ir&nyritmus érvé-
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nyesül. Az apró emberke egyrészt a fiatal nőhöz kapcsolódik, másfelől el is válik 
tőle. Egyik kezét ugyanis a magasba emeli, keresztbe fonja a fején: mintegy saját 
önállóságát is hangsúlyozza. 

E dinamikus, hátracsavarodó kézmozdulatban Csáky József egyik legjellegzete-
sebb dramaturgiai fogása érvényesül. Különösen szembetűnő ez a húszas esztendők 
végén készült álló vagy ülő helyzetű női figurákon, noha a későbbiekben is vissza-
tért ehhez a beállításhoz. Egyelőre azért maradjunk az előbbi kőszobroknál. Már 
csak azért is, mert ezeken a munkákon voltaképpen a korábbiakban megindított 
művészi tematika folytatódott. Tehát egy alak és egy tárgy viszonyának kifejezése, 
ahol az utóbbi elemet hol egy könyv, egy kosár vagy éppen egy drapéria doku-
mentálta. De fontosabb ennél e plasztikák szemléletbeli módosulása. Már a dina-
mikusabb, expresszív kéz- és testmozdulatok is jelzik: Csáky egyre jobban igényli 
a romantikusabb, vitálisabb formaképzést. Nem mond le viszont az összefogot-
tabb, stilizáltabb előadásról. Sőt az is feltűnik: a művész alakjai a korábbiakhoz 
képest feltűnően vaskos, anyagszerű kiképzést kaptak (Asszony, Kosaras lány, Mez-
telen ülő alak, Álló női alak, Nő drapériával, Ruhátlan alak). Mindezzel pedig a 
művek dinamizmusát egyféle nyugalmasabb statika ellensúlyozza. Egészében az art-
deco szobrászat jellegzetes stílusképletei tükröződnek e korszak alkotásain, minthogy 
a modern, archaikus formaelvek valami cizelláltabb, kifinomultabb megjelenéssel 
ötvöződnek. 

Dinamika és statika? Életszerűség és létszerűség? Érdemes megállnunk itt egy 
röpke időre. Mivel Csáky pályája ezzel a szoborsorozattal egy olyan szellemi ös-
vényre került, amely nyilvánvaló összefüggést mutat korai eszményeivel. Emlék-
szünk még; a magyar fiatalembert főként Rodin vonzotta Párizsba. Most pedig azt 
látjuk: e plasztikák tömbszerű nyugalma és mozgalmassága igazában Maillol klasz-
szikus modernségével analóg. Aki ugyanúgy az archaikus és a korai görög szobrá-
szattól tanult, akárcsak Csáky József. S aki egyébként Rodin egyik legtehetségesebb 
tanítványa volt, másrészt a művész által is csodált, nagyhatású alkotó. Nem csoda 
így, ha Maillol személye és munkássága egyféle összekötő kapocs a francia és a 
magyar művészet között. Míg az egyik oldalon Rippl-Rónai barátja, addig a másik 
térfélen Medgyessy Ferenc mediterrán szellemű rokona, egyúttal a modern hazai 
szobrászat jelentős inspirátora. Csáky művészete is ezen a nyomvonalon kerülhet 
közelebb a hazai törekvésekhez: nevezetesen Mészáros László, netán Kerényi Jenő 
robosztusabb expresszionizmusához. 

Persze túlzás lenne azért szorosabb rokonságról beszélni. Csáky József művésze-
tét tudniillik egyfajta klasszikus burok védte a való világ elevenebb szociális, em-
beri kihívásaitól. Logikus tehát, hogy újabb és újabb portrékkal, figurákkal vagy 
páros alakokkal folytatódott az alkotó pályája. Több változatban megmintázta Ádám 
és Éva példázatát, s összefonódó, robosztus testtel ruházta fel az első emberpárt. 
Ugyanakkor női portéiban megmaradt valami az archaikus művészetek misztikus 
nyugalmából, összefogottságából, amit az anyaghasználattal még inkább átszellemí-
tett. A zárt formák ellenében a belső fények mágikus hatására hivatkozott. Lénye-
gében olyanképpen, ahogy ez Borsos Miklós fekete belga márványplasztikáján, az 
Ifjú párkán is megfigyelhető. A húszas esztendők végének mindenesetre Az álom 
című bronzkompozíció az egyik főműve, ahol mesteri szintézisbe került a tömbszerű 
nyugalom és a finomvonalú, érzékletes plasztiátás, az anyagelvű kiképzés és a belső 
sugárzás. 

A 40-es, 50-es évek környékén azután újracsak megváltozott a művész előadása. 
Ami eddig súlyosabb, vaskosabb létszerűség volt, az most a könnyedébb, lírikusabb 
és expresszívebb formálásba hajlott át. Csáky József némileg most kerül rokonságba 
az impresszionista fényhatású rodini plasztikával. Csakhogy nála a virtuózabb fe-
lületképzés inkább az expresszionizmus burkában jelentkezett. Jól példázza ezt az 
Este és Reggel című szimbolikus kompozíció, ahol a torzított formák vitális plasztici-
tással ötvöződnek. Az Álló női alak pedig arról tanúskodik, hogy a tömzsibb, realisz-
tikusabb léptékviszonyok után az alkotó megintcsak a megnyújtott, gótikus és lí-
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rikus formák felé orientálódik. Ez az alaki zártságból és vertikális hullámzásból 
megkomponált, lábujjhegyen álló figura ugyancsak az életmű gyöngyszemei közé 
tartozik, s voltaképpen a szegedi Táncoslány tematikai, formai előzményének tekint-
hető. Másrészt a klasszikus szobrászi felfogás és a modern szellemű plasztikai szer-
kesztés bravúros kombinációjának. Ne csodálkozzunk hát azon, hogy a francia mo-
dern művészet szótára éppen Canovával, a nagy klasszikus szobrásszal hozta rokon-
ságba a Táncoslány. mozgalmas és feszes kompozícióját. 

Szót kell még ejtenünk itt az alkotó néhány gipsz domborművéről. Csáky József 
is úgy érezte: ezekkel a munkákkal újszerűbb kifejezési tartományokat hódított 
meg (Három grácia, Három nő, Figurális transzparenciák). Amiben nem is kétel-
kedhetünk. Minthogy e figurális remeklésekben éppúgy jelen van a plasztikus vonal-
játék, mint a felületi térszerűség, nem beszélve a mértaniasabb és klasszikusabb 
formák áttetsző, szürrealista és expresszív összképéről. A lendületes, stilizált nő-
alakok alkalmanként Picasso vagy Matisse figuráinak arabeszkszerű könnyedségét 
idézik: mégis öntörvényű, előremutató művek keltkeztek. Olyan virtuális hatású mű-
alkotások, amelyek voltaképpen túlléptek a hagyományosabb reliefkészítés módsze-
rein. Az alkotó számára ugyanis nemcsak az volt a gond: miképp lehet létrehozni 
a sík és térformák ritmikus kontrasztját. De arra is rákérdezett, vannak-e vissza-
játszó, átmeneti szintek a két zóna között. És műveivel egyértelműbb igent mondott. 
Ezzel ő is hozzájárult a műfaji határok lerombolásához: a síkgrafikai és a plasztikai 
alakítás összebékítéséhez. 

* 

A modern hazai képzőművészet arculatát ugyancsak meghatározta, hogy a szá-
zad elején nálunk a kubizmusnak nem volt önállóbb, markánsabb szerepe. Igaz, a 
Nyolcak és az Aktivisták törekvéseiben jelentős teret kapott a szerkesztő elvű gon-
dolkodás, ém ezzel együtt a romantikusabb, expresszívebb formaképzést is ugyanígy 
felhasználták. Szó, ami szó: a magyar művészetből egyszerűen kimaradt az a prog-
resszívebb szellemi tendencia, amely határozottabban kérdőre vonta volna a hagyo-
mányos, természetelvű tükrözés létjogosultságát. Valahogy úgy haladtunk el az 
avantgárd alternatívái mellett, hogy közben egyik legfontosabb alkotóelemére csak 
fél szemmel pislantottunk oda. Hogy miért idézem a hazai művészet sajátos alaku-
lásrendjét? Természetesen Csáky József pályája miatt. Mi lett volna ugyanis, ha az 
érettebb kubista- művész visszatért volna Magyarországra? <5 is megszelídült volna, 
mint Rippl-Rónai? Ki tudja? Ráadásul „egy fecske" nem csinálhat nyarat. Csak-
hogy Csáky mellett ott volt Gergely Sándor és Bánszky Sándor. De ők is elpártol-
tak tőlünk. Bár velük együtt lehetett volna valamit csinálni. 

Persze némiképp Párizsban is meg lehet szelídülni. Ahogy Csáky József pálya-
futása is ezt példázta. Jóllehet a kubista szemlélet szereksztő fegyelme mindvégig 
kihatott művei belső tartására, de így sem beszélhetünk itt egy színtisztább avant-
gárd életműről. Igaza von tehát Németh Lajos professzornak, amikor „ . . . az École 
de Paris kubista szárnya és a Nyolcak, illetve annak utóda, a KUT művészetének a 
találkozási pont ján . . ." határozza meg az alkotó művészettörténeti helyét (Tiszatáj, 
1972. 9. szám, 92. old.). Általánosabb értelemben pedig Csáky azokhoz a modern al-
kotókhoz tartozott, akik a korszerűséget sokkal inkább az újszerű és történelmi for-
mák szerves folytonosságában fogták fel, mintsem a hagyományos értékek radikális 
tagadásában. Nem csoda tehát, ha az alkotó írásaiban is többször visszatért a kol-
lektív szellemiség utáni sóvárgás, öregedő fejjel egyre gyakrabban kifakadt korsza-
kának újdonsághajszoló gyakorlata ellen, amely vakon bízott a személyes, egyedi 
vonások mindenhatóságában. Közben megfeledkezett az alázatosságról és a formai, 
tartalmi magasrendűségről. Pedig lényegében a szobrász mindössze csak „az emberi 
arckép szabója". Ezt mondta önmagáról. De ilyenformán is micsoda kiváló mes-
terembert kell becsülnünk Csáky József ben! 
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