APRÓ FERENC

Adatok Csáky József pályakezdéséhez
Párizs,
... 1908 augusztusán
Párizsba érkeztem 40 frankkal
a zsebemben.
Az ott élő
ismerős szegedi szobrásznál, Brummernél szálltam meg — írta Csáky abban az önéletrajzrészletben, melyet Szelesi Zoltán (1920—1985) kérésére küldött haza (Tiszatáj, 1964. június).
A következő évek történetét a művész könyvéből ismerjük (Emlékek a modern
művészet nagy évtizedéből 1904—1914. Bp. 1972.) Visszaemlékezéseit hat évtized múltán vetette papírra, talán ezzel magyarázható, hogy a párizsi évek rajzából hiányzik
a kétségbeesés, az éhezés, a hazaküldött jajkiáltás leírása. Sőt! Könyvében meg sem
említi, hogy Szeged városának az ösztöndíját élvezte három éven á t . . . A most közreadandó egykorú dokumentumok hiteles képet festenek Csáky első párizsi éveiről, a
művészi indulás keserveiről.
Szeged városa 1899-ben 20 000 korona összegű alapítványt létesített, melynek évi
1000 korona kamatát szegedi születésű festő- vagy szobrászművész kaphatta legföljebb
három évig. A Ferenc Józsefről elnevezett ösztöndíjat 1907-ben a Csákytól „megtestesült tehetségtelenségnek" nevezett Cs. Joachim Ferenc (1882—1964) nyerte el,
megfosztva a szegedi piktúra fiatalon elhunyt nagy ígéretét, Szőri Józsefet (1878—
1914) attól, hogy közköltségen kijusson Párizsba.
Biztosra vehető, hogy Csáky a hazakészülő Joachimtól hallott az ösztöndíj újabb
odaítéléséről, és nyomban levelet írt régi barátjának, az orosházi születésű Szalay
Jánosnak (1887—1957). A parasztcsaládból származó, félárva Szalay Szegeden tanítói
oklevelet szerzett (1906), majd újságíró lett. ö volt az, aki 1908 nyarán a szegedi rendőrségnél — ismeretsége révén — megsürgette a Párizsba készülő Csáky útlevelét.
Szalayról ehelyütt csak annyit, hogy a Kommunisták Magyarországi Pártja szegedi
szervezetének első elnöke volt, és a Tanácsköztársaság idején tanúsított magatartásáért börtönt ült.
A szegedi Móra Ferenc Múzeum adattárában átnéztem azt a 83 Csáky-levelet,
melyet a címzett Szelesi Zoltán ajándékozott a közgyűjteménynek. Csákynak 1964.
június 17-én kelt levelében bukkan föl először Szalay neve: ...nagyon
fontos
szerepe volt a púpos, de hihetetlenül derék, jó Szalay János újságírónak. Ha ő nem létezik, nem kaptam volna meg a Ferenc József-ösztöndíjat,
amely egyik
legfontosabb
tényezője az én kifejlődést lehetőségeimnek,
ö és csakis ő csikarta ki azt
számomra.
Ha érdekel, egy nap megírom, hogyan, örök hálával tartozok neki. Ha lehettem
valami, őneki ebben nagy a része. Bizonyosan régen
meghalt.
Csáky a következő levelében, 1964. június 30-án részletesen leírta a történteket
és Szalay szerepét: Nagyon kedves, okos és ravasz fiú volt...
Mint újságíró
hihetetlenül értesülve volt mindenről, ami a hivatalos, főleg a városatyai
körökben
történt.
A legtitkosabb dolgokról értesülve völt. Így történt, hogy féltek tőle. Neki
köszönhetem életem, munkásságom jóra fordulását, mert neki köszönhetem
a Ferenc
Józsefösztöndíjat,
ami megengedte
nekem, hogy csak a művészetemnek
éljek,
dolgozzak,
kiállítsak Szalonokban, ahol nagy feltűnést keltettek
a szobraim éveken át. ... Pár
szóval így van a dolog. Bánszky és én nagyon jó barátai voltunk Szalaynak.
Illetve
csak
én...
Ezután Csáky leírja, hogyan szakadt meg a szobrásznak készülő Bánszky Sándor
(1888—1918) és Szalay barátsága, majd azzal folytatja, hogy a Ferenc József-ösztöndíjra pályázó Bánszky nem számolt Szalayval: . . . Mert jött a szavazás a Ferenc
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József-ösztöndíjat
illetőleg. Bánszky bizonyos volt az ügyében...
Az ösztöndíj
odaítélésére küldött egy egész kiállítási anyagot szobrokról. Én nem pályáztam:
nem
volt szobrom és Párizsban voltam. Nem ismertem senkit. De Szalay beadta a kérvényemet. Csak egy rossz amatőr fényképet csatolt egy szobromról. Ám de — és ezen
dőlt el minden!! — kijelentette
teljes energiával, hogy ha nem én kapom meg az
ösztöndíjat, ő nyilvánossággá
teszi a legborzalmasabb
panamákat a
városgazdálkodás
körül, ö tudta mind, és az érdekeltek tudták, hogy ő tudja.
Egy ideig pöffeszkedtek
a városatyák. De bizonyos kis cikkek kezdtek
megjelenni.
Csak burkoltan még. De elég volt. Behívták Szalayt, és határozottan megígérték
neki,
hogy az ösztöndíj az enyém.
De Szalay [nem] volt jámbor kis ártatlan fiú. Kijelentette,
hogy a szavazás
alatt
(ez nyilvános volt, legalábbis a sajtónak) ő ott lesz a teremben. Ott is volt.
Lopkodva
pillantottak
néha-néha rá a városatyák,
és...
az ösztöndíj az enyém lett...
Nem
tudom mi lett
Szalayval.
Miután bepillantottunk a kulisszák mögé, lássuk, mi történt a nyílt színen. Csáky
— a Szalay tervezte forgatókönyv szerint — levelet írt Gaál Endre (1860—1934) kultúrtanácsnoknak. (Gaálról 1. Móra Ferenc: Endre bátyám. = Szegedi tulipántos
láda.
Bp. 1964. 285—289.) Csáky szívbemarkoló sorait Szalay közreadta a szegedi sajtóban
(Szegedi művészifjak
nyomorgása, letörése, kidobása. Szegedi Híadó, 1910. jún. 4.).
A levél eredeti példánya nem ismeretes, ám fönnmaradt a Csongrád Megyei Levéltárban a Ferenc József-ösztöndíj iratai között az a — Szalay javította — kelet nélküli,
gépelt másolat, mely a Szegedi Híradó részére készült. (Nem tudom eldönteni, hogy
Szalay a gépelési hibákat gyomlálta-e ki, netán itt-ott belejavított a cikkbe.) Íme,
Csáky levele:
Nagyságos
Uram!
Elsősorban engedelmét kérem, hogy mint ön előtt ismeretlen, magam
megismertessem, nagy vonalakban vázolva életem, hogy ennek világításával
jobban
bemutathassam helyzetem, s hogy bocsánatát megnyerjem,
ha e kissé hosszú levél
Nagyságodnak bármi kellemetlenséget
okozna.
Nevem Csáky József. Szegedi születésű 22 éves szobrász vagyok. Ifjú
koromtól
kezdve egyetlen vágyam, célom volt művésszé lenni. Szüleim irántam való
szeretetükből vissza akartak tartani e pályától, ismerve szegénységüket.
De örökösen
megújuló
történet, hogy a szülők engednek fiuk akaratának. így volt nálam is. 1905-ben
léptem
be a budapesti iparművészeti
iskolába. De mint előre látható volt, az intézetet
nemsokára el kellett hagynom: apám képtelen volt segélyezni. Nagyon korán lettem saját
lobomra állítva. Nem ismert senki, egyedül voltam, fillér nélkül, és én az életfenntartást mellékkérdésnek
véve, tanulmányaimnak
akartam élni. Nem tartott így nagyon
soká. A mind jobban fokozódó nélkülözés és éhezés kimerített.
Kénytelen
voltam
munkát keresni — akárminőt — remélve, hogy majd pénzt takaríthatok
meg, és
külföldre utazhatom, busásan kárpótolni az elveszett időt. Hosszas keresés után egy
gyárban kaptam munkát gyarló fizetésért, melyből csak életemet tengethettem.
Hat
és fél hónapig voltam kénytelen ott maradni. Ez idő életemben mint egy végtelen kín
maradt meg: a tehetetlenség
gyötrelmei.
Mikor kiszabadultam,
vágyaim vágya a külföld volt. Tanulni akartam.
Látni
vágytam a művészet óriásait, kiknek csak hírét hallottam. Óriási életkedvvel
kezdtem a munkához, megpróbálva minden lehetőt, hogy pénzt szerezzek, és közben tanulmányaim folytassam.
De a nyomor nem engedett talpra állni. Ha egy nap az
agyagot gyúrtam, nem ettem, és másnap már képtelen voltam a munkára, egy darab
kenyér után vágytam, még szerencse volt, ha találtam. És ez így folyt egyik napról
a másikra. Ha készen volt egy-egy munkám agyagban, hónapok teltek el anélkül,
hogy gipszre pénzem lett volna. Ha pedig gipszre volt, a munkát a modellnek
kellett
adni, mert nem bírván őt fizetni, így lett kikötve. Ha az enyim maradt, az ég tudja
hová került hánykódtatásomban.
Közben folyton éheztem. Még is soká került, még az
élet meg nem bírt törni. De végre is letört. A tanulmányaimat
kellett előbb abbahagyni.
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Kimerült a test, s a fáradt agy nem volt képes gondolkodni.
Enélkül pedig az
élet nem érdekelt. Lassankint elfásultam minden iránt. Nem hittem már
semmiben,
az élet teher volt. Külsőleg is lerongyolódtam,
s lyukas cipőimben szabadon járt a
hó. 1908 elején tél közepén már testileg is beteg voltam. Lakásomból
is kitettek,
és
jól emlékszem arra a hideg éjszakára, melyet künn az utcán betegen, dideregve
töltöttem, készakarva várva a befejezést. De a sors még nem hagyott elpusztulni,
még
tartogatott
számoma valamit. Másnap a barátaim magukhoz vettek, és
segítettek,
ahogy bírtak. Tavasszal teljes erőm visszatért. Szükség volt rá, mert a nyomor
ismét
rámtalált.
Ekkor más eszközökhöz folyamodtam.
Gyalog indultam Párizsba.
Szombathelyig
érve, munkát kaptam, és megkerestem
az útiköltséget Párizsig. Majdnem két év óta
vagyok itt. Az életem itt sem változott. Igaz, a párizsi múzeumokban
megtaláltam
a
csodákat, melyeket látni vágytam. Tanultam nagyon sokat. De nem bírok
kifejezésre
jutni. Hiányzanak az akadémiák: a lehetőség, hogy szellemi haladásom átvigyem
az
anyagra; képletesen: hogy megszólaltassam
a követ, a bronzot. És ez a
pénzkérdésen
fordult meg. Mennyi tanulásnak nem lett gyümölcse, mert az elért szellemi
eredményt
nem bírtam hirtelen lerögzíteni. Ennek tudata az a méreg, mely a magunkfajta
embert megöli. A télen még képes voltam egy mellszobrot
készíteni, melyet a jelenlegi
Sálon elég jónak talált arra, hogy elfogadja, és így most a „Société Nationale
des
Beaux-Arts" kiállító művésze
vagyok.
Az életem: az rettenetes.
Nagyon meg vagyok elégedve,
ha naponta
egyszer
eszem, és este nem hagy aludni az éhség és az a gondolat: mi lesz holnap? Már érzem
időnkint azt a gyöngülést, melyet már ismerek előbbi időkből, s amely a
kimerülésnek első jele. Nem merek gondolni a jövőre.
Íme, Nagyságos Uram! Életem nagyon kicsi képe. Egy nap a valóságban
sokkal
több szenvedés volt, mint amennyit ide bírtam írni. Ebben a hányódó életemben
csak
egy fix pont van, melyben megfogódzhatom,
a mostani esedékes Ferenc
József-ösztöndíj. Szenvedéseim
között csak ez a remény öntött belém erőt. Kitartás — szóltam
magamhoz — légy erős, csak el ne ess addig. Akkor majd meg lesz a mód, hogy elmerülhess tanulmányaidban,
megizmosodj
művészetedben,
s kifejezésre
jutsz.
Elég
volt e gondolat, és már érezni kezdtem a vért forogni bennem. Mi lett volna
belőlem
e remény nélkül, és mi lesz, ha esetleg elvesztem azt? Nem tudom, de sejtem.
Nagyságos Uram! En az ön szívéhez fordulok. Elmondtam életem, s ha e szenvedésteli élet megérdemli, kérem vegye azt oltalma és pártfogása alá abban a harcban, melytől mindenem függ. örökös, soha ki nem fogyó hálámat vonja maga után
nemes tette. Teljesen ismeretlenül,
elhagyatva állok. Ha jóindulatát
megnyerem,
nagyon kérem tanácsát is a teendőkre nézve. Szobraim sajnos nincsenek,
csak egy,
amely most a Salonban van kiállítva, és a saját arcképem tetőtől talpig: egy szobor,
melyet legutóbb készítettem.
Most van munkában szintén egy női alak. Ha készen
lesz a határidőig, beküldőm. Vannak továbbá fényképeim
munkákról, melyeket
csatolni fogok az idei Sálon katalógusával.
Nagyon kérem Nagyságodat,
adja tanácsát a
teendőkre nézve, melyeket nem
ismerek.
Még egyszer bocsánatát kérem, s magamat jóindulatába
ajánlom.
Csáky József Paris. 5. Rue Dalou.
Csáky — Jeanne-nal való szakítása után — a Dutot utcai műteremlakásból költözött a Dalou utcába: miután nem sikerült azonnal műtermet találnom, egy kis manzárdszobát béreltem az ötödik emeleten a Dalou utcában ( E m l é k e k . . . 45.)
Szalay lehetett az, aki — föltehetőn Gaál Endre kérésére — a művésznövendék
apját, Csáky Vincét mozgósította, hiszen valakinek be kellett adnia a kérvényt:
Tekintetes
Tanács!
Mély tisztelettel
bátorkodom benyújtani pályázati kérvényemet
a Ferenc József
művészeti ösztöndíjra, kérve, hogy azt fiamnak, Csáky József párizsi lakos, 22 éves,
szegedi születésű és illetőségű szobrásznövendéknek
adományozni
kegyeskedjék.
Szegénységem
miatt sajnálatomra
egyáltalán nem támogathatom
fiamat, és más
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kenyérkereső pályára óhajtottam nevelni, fiam azonban művészi hajlamainak
engedve
a budapesti iparművészeti
iskolát látogatta, majd állandó nélkülözések
között Párizsba ment, s ott nagy küzdelemmel
saját erejéből tartva fenn magát folytatja
két
év óta tanulmányait
oly sikerrel, hogy a „Soeiété Nationale des Beaux-Arts"
egyik
szobrát elfogadta, s az a párizsi „Sálon"-ban van kiállítva.
E tény kétségbevonhatatlanul
igazolja, hogy fiam igazi tehetség, s miután én mint
keresetképtelen
beteg nyugdíjas postaaltiszt
39 k. havi nyugdíjamon
túl más jövedelemmel nem bírván, segíteni képtelen vagyok, hogy e ritka tehetség züllésnek ne
induljon, mély tisztelettel esedezem, méltóztassék
őt ösztöndíjban részesíteni, s a kiosztás alá kerülő Ferenc József-ösztöndíjat
neki
adományozni.'
Fiam tanulmányait
Párizsban a szépművészeti
akadémián óhajtja folytatni,
ami
azonban ösztöndíj nélkül lehetetlenné
válik; eddigi tanulmányainak
bizonyítékait
személyesen fogja közvetlenül Párizsból
beküldeni.

Tiszteletteljes kérésem kedvező elintézéséért esedezve a tekintetes Tanács

alázatos
szolgája:
Csáky Vince

Előttünk:
Dr. Gaál Endre
Taschler Endre
A kézírás Gaálé, sőt a kérvényt is ő fogalmazta, amint ez egy későbbi újságcikkből kiderül. (Csáky József küzdelmes pályakezdése.
Délmagyarország,
1925. aug. 13.)
A kérelem a pályázati határidő utolsó napján, 1910. május 31-én érkezett a tanács
iktatóhivatalába. Gaál rávezette a címzést és a kérelem tárgyát is: A szab. kir. város
tekintetes Tanácsához Szeged. Csáky Vince ny. postaaltiszt (Veresács u. 17.) alázatos
kérvénye melyben fia Csáky József szobrásznövendék
részére a Ferenc
József-ösztöndíj adományozását
kéri.
A tanács a pályázókról — kézzel vonalazott — nyilvántartási lapokat állított ki.
Csáky ét így:
Név: Csáky József. Született Szeged 1888. Címe: Szeged, Veresács u. 17.
Családi viszonyok: nyugalmazott postaaltiszt
fia.
Vagyoni viszonyok:
vagyontalan.
Végzett tanulmányok: a kérvény szerint a budapesti iparművészeti
iskolát
látogatta,
két év óta Párizsban tanul. A „Soeiété Nationale des Beaux-Arts" egyik szobrát
elfogadta, s az a párizsi „Salon"-ban van kiállítva. Bemutatta a Sálon katalógusát és 12 fotográfiát műveiről. Dr. Gaál.
Megjegyzés: a párizsi szépművészeti
Akadémiára
törekszik.
Művei: —
Vázlatkönyv:
—
A végzett tanulmányok rovat utolsó mondatát Gaál pótlólag kiegészítette: és
12 fotográfiát műveiről. Dr. Gaál.
Az ösztöndíjra pályázott Bánszky Sándor, az iparművészeti iskola ötödéves növendéke, az ókanizsai születésű Sztriha Sándor, a festegető tanító, és Kovács Ágoston
másodéves főiskolás.
A június 6-i, hétfői tanácsülésen Lázár György polgármester elnökölt, jelen volt
Bokor Pál, Taschler Endre, Gaál Endre, Szekerke Lajos, Koczor János, Balogh Károly, Somogyi Szilveszter és Thuróczy Mihály. Íme, a határozat teljes szövege:

Véghatározat

A f . évi szeptember
hó 1-től megüresedő és 16 930/910. sz. alatt
szabályszerűen
pályázat alá bocsátott, évi 1000 (Egyezer) korona kamatélvezettel
járó Ferenc József
művészi ösztöndíjat az alapítólevél 2. pontja alapján Csáky József pályázónak
ítéljük.
Az ösztöndíj csak egy évre szól, ha azonban az ösztöndíjas haladását az illető intézet vagy mester bizonyítványával
igazolja, évenkint benyújtandó újabb
kérelemre
még két évre
meghoszabbítható.
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A tanulmányok megkezdése (hely, idő, a mester vagy iskola címe) és az
időközben
beállható változások mindig
bejelentendők.
Jelen határozat ellen a közlést követő 15 nap alatt a város Tanácsánál
benyújtandó fellebbezésnek
van helye, melynek nyilvántartásával
a tanácsi kiadó urat megbízzuk.
Melyről a kiadó urat s a mellékelt kimutatásban
felsorolt pályázókat
értesítjük.
Kmft.
Dr. Lázár György
Dr. Gaál Endre
polgármester
tanácsnok
Csáky május végén, június elején újabb — kelet nélküli — levelet írt Gaál Endrének. Soraiból kiderül, hogy még nem értesült az ösztöndíj elnyeréséről.
Nagyságos
Uram!
Nagyon köszönöm, hogy volt olyan kegyes foglalkozni állapotommal.
Nagyon elszomorító, hogy a város nem vesz. Igazán nem tudom, hogy fogom a nyarat
eltölteni
absolute pénz nélkül. A leglehetetlenebb
helyzet. Nagyon kérem, ha vevő akadna a
férfi fejre, melynek fényképét voltam bátor elküldeni legutóbbi levelemben,
úgy szíveskedjék
róla értesíteni. Ára: 500 K. bronzban, márvány
talapzattal.
Nagyságod
nagyon jól ismeri mindazokat, kik könnyűszerrel megvehetnék
e bustet, mely azt hiszem, nem rossz dolog, kérem szóljon egy pár szót érdekemben,
és végtelen
hálára
kötelez vele.
Itt mellékelem folyamodványom
az iskolai bizonyítványommal,
melyekre
nézve
ismét becses pártfogását
kérem.
Maradtam Nagyságodnak hálás és mélyen tisztelő
híve
Csáky József
szobrász
Csáky ősszel beiratkozott az Académie Blanche-ra, és októberben megküldte Szegedre az iskolalátogatási bizonyítványt:
Je soussigné Directeur de l'académie Blanche (Impasse Garnier) [certifie,]
que
Monsieur Joseph Csáky est l'éléve de ladite académie pour l'année 1910/11.
Paris le 5 octobre 1910
Le
Directeur
R. S. McNeill
Magyarul: Alulírott, a Blanche Akadémia (Garnier köz) igazgatója igazolom, hogy
Csáky József úr az 1910/11-i tanévben ezen akadémia növendéke. A bizonyítványból
a jelzett helyen kimaradt a certifie (igazolom) szó.
Tartozunk az igazságnak azzal, hogy ilyen igazolás megszerzése akkoriban nem
volt nehéz. Kmetty leírja, hogyan kapott 1911-ben Párizsban hasonló'bizonyítványt:
Miskolc városának volt évi kétszáz koronás ösztöndíja, amit én Párizsban
megpályáztam. Iskolai bizonyítványt,
párizsit Csáky József szerzett. Elvitt egy
festőiskolába,
ahol a mester megnézvén hogyan rajzolok, adott látogatási igazolást (Kmetty János:
Festő voltam és vagyok. Bp. 1976. 70.)
Az igazolást aláíró McNeillről Csáky ezt írja: Egy bizonyos McNeill nevű skót
szabadiskolát
nyitott a Val de Gráce utcájában. A délutáni órákra Metzingert
és Le
Fauconnier-t szerződtette
tanárnak. Délelőtt Jacques-Émile
Blanche jött
korrigálni.
Nem tudtam volna megfizetni, hogy ott dolgozhassak. Valaki — nem tudom már, hogy
ki — Szobotkát és engem úgy mutatott be McNeillnek, mint két fiatal kubistát.
Ezért
ingyen felvett minket, mert ez jó reklámot jelentett
az iskolának.
(Emlékezések...
52—53.)
Csáky nem írja, hogy mindez mikor történt, de valószínű, hogy ez az ingyenes
oktatás 1910 ősze előtt volt. A most közreadott iskolalátogatási bizonyítvány adatai
eltérnek a művész emlékezésétől. Az egykorú okirat szerint Jacques-Émile Blanche
60

(1861—1942) volt a Garnier közben működő iskola fönntartója, míg McNeill az igazgatója és egyben tanára.
Október 22-én Gaál Endre följegyzésben fordult a tanácshoz, és a csatolt iskolalátogatási bizonyítványra hivatkozással javaslatot tett az első 500 korona folyósítására. Az ösztöndíj tekintélyes voltát jól érzékelteti az a tény, hogy a művész édesapjának a nyugdíja mindössze havi 39 korona v o l t . . .
A következő év elején, 1911. február 19-én nyílt meg a Szegedi Képzőművészeti
Egyesület tavaszi képkiállítása. Csáky — minden bizonnyal eladás reményében —
beküldött egy bronz női fejet. A katalógusban a 23 éves művésznövendék nevét Csáky
Istvánnak írták, és a 142. sorszámon szereplő, bronzba öntött Tanulmányfej
ára nem
volt föltüntetve. Szalay a kiállítási beszámolójában ezt írta: Sőt a kevés szobor közül
is határozottan szegedi ifjú szobrász munkája a legjobb. Sőt szegedi szobrászé is az
egyetlen meglepő: Csáky Józsefé, a Párizsban sínylődött, de meglátott szegedi, koldússzegény fiúé. (A tavaszi képkiállítás. Délmagyarország, 1911. febr. 19.)
Szalay néhány nap múlva ismét foglalkozott pártfogoltjával: Csáky József miatt
is csupán egy szobra, egy leányfej miatt írunk. A szobra kimagaslik a többi szobor
közül, valami mágneserő vonzza a szemeket ehhez a szoborhoz a többi közül. Csáky
Józsefet is a harc, s a nyomorral való küzdelem acélozta a művészet felé ... szent termékenység beszél Csáky József bronz leányfejéről is. Beszédes fej ez:
önmagunkkal
kell gondolatban
beszélnünk, ha előtte állunk. Valami végtelenül egyszerű
egység
lengi át az egész művet. Mintha egy szempillantásban,
egyetlen, óriási
lendülettel
vájták volna ki bronztömeg
mélyéből (Joachim és Csáky. Délmagyarország, 1911.
febr. 23.).
A második félévi ösztöndíj folyósítása végett Csáky a következő iskolalátogatási
bizonyítványt küldte a szegedi tanácsnak:
Le directeur de l'académie La Palette (18 Rue du Val de Grâce) certifie, que
Monsieur Csáky, suit régulièrement
les cours de son établissement
sous le, direction
de Monsieur Blanche, qui lui trouve d'exellentes aptitudes et considère qu'il mérite
d'être
encouragé.
Paris, le 20 février 1911
Le Directeur
R. S. McNeill
Magyarul: Mint a La Palette akadémia (Val de Grâce utca 18) igazgatója
igazolom, hogy Csáky úr rendszeresen látogatja a Blanche úr irányítása alatt álló intézet
előadásait. Blanche úr őt kitűnő képességűnek és támogatásra érdemesnek
tartja.
Érdekes, hogy az iskola ekkor már új néven és új helyen működött. Csáky 1911
nyarán kérelmezte a szegedi tanácsnál az ösztöndíjnak további egy évre való meghosszabbítását:
Altalános szegénység miatt bélyegmentességet
kérek.
Tekintetes
Tanács!
Alulírott azon alázatos kérelemmel fordulok a Tekintetes
Tanács kegyes színe
elé, hogy a már egy éve élvezett, és a 39.754/910 szám alatt számomra ítélt Ferenc
József művészi ösztöndíjat
nékem az 1911/12. évre meghosszabbítani
kegyeskedjék.
Igen tisztelt városi Tanács! Önök, akik megmentettek
az éhenveszéstöl,
sőt kegyes tettökkel a művészetnek
jegyeztek el, lehetővé tették, hogy
tanulmányaimban
meglehetős eredményt értem el, s az itteni „Salon de la Société Nationale des BeauxArts" elfogadva egy munkám, most kiállító művésze vagyok. De
tanulmányaimnak
megszakítása végzetes lenne reám és művészetemre,
még szükségem van az akadémia
támogatására, hogy később megerősödve
kezdhessem el egyéniségem
szabad
kibontakozását. Hogy minden eddigi küzdelmem,
valamint jövőm meg ne
semmisüljön,
tanulmányaim folytatni óhajtom az önök kegyes segítségével, és ezért kérem ösztön-

ül

díjam kegyes meghoszabbítását.
bizonyítvány
tanúskodik.
Alázatos kérésem ismételve
Paris, 1911. június 26

Iparkodásom

s eredményeimről

a mellékelt

iskolai

maradok
a Tekintetes
Tanácsnak
alázatos
szolgája
Csáky József
szobrász

Íme, a mellékelt igazolás:
Le soussigné, professeur de l'Académie „La Palette" (18, rue du Val de Grâce)
certifie, que Monsieur Joseph Csáky, y a poursuivi ses études artistiques
pendant
l'année 1910—1911, et que ses travaux témoignent
qu'il y a fait des progrés
trés
marqués.
[Olvashatatlan
aláírás]
à Paris 18, rue du Val de Grâce,
le 16, juin 1911.
Magyarul: Alulírott, a La Palette akadémia (Val de Grâce utca 18) tanára
igazolom, hogy Csáky József úr az 1910/1911-i tanévben nálunk folytatta művészeti
tanulmányait, és munkái föltűnő haladásról tettek
tanúbizonyságot.
A kérelem tárgyában hozott határozatot nem találtam a Csongrád Megyei Levéltárban. Könnyen lehet, hogy a tanács augusztus vége felé döntött, mert Szalay
János ismét írt Joachimról, Brummerról és Csákyról, akiről érdekes adatot közölt:
... Szeged szabad királyi város neki ítélte a Ferenc József-ösztöndíjat,
és
elősegíti
nemes fejlődésében.
Csáky József egyik szobrát pedig megvették
egyik párizsi
múzeum számára, márványba öntik, hogy hirdesse egy ifjú magyar zsenialitását.
(Szegedi
művészek idegenben. Joachim Ferenc, Brummer József, Csáky József sikerei, küzdelmei. Délmagyarország, 1911. aug. 19.)
A második félévi ösztöndíj folyósítását Csáky az alábbi — címzés nélküli —
levélben kérte a Gaál Endre vezette „ügyosztálytól":
Alulírott azon alázatos kérelemmel járulok a Tek. Ügyosztály elé, hogy a Szeged
szab. kir. város Tek. Tanácsa által a[z] 1912 évre nekem ítélt Ferenc József
ösztöndijának második részletét, azaz ötszáz koronát apámnak, Csáky Vincének az általam
aláírt nyugta ellenében folyósítani
kegyeskedjék.
Kérésemet a mellékelt iskolai bizonyítvánnyal
támogatom,
mely akadémiai
tanulmányaimról,
valamint haladásomról tesz
tanulságot.
Párizs, 1912. február 24.
Csáky József
szobrász
A kérelem március 4-én érkezett a tanács iktató hivatalába. Valaki ceruzával ráírta, hogy „Csáky Vince lakása Rákóczy u. 35." A mellékelt bizonyítvány ez volt:
Paris, le 24 février 1912
Je soussigné professeur a l'Académie de la Palette (18 rue du Val de Grâce),
certifie que M. Joseph Csáky est l'élève de ladite Académie, et que son assiduité
et
ses progrès soutenus me donnent la plus entière
satisfaction.
Le Fauconnier
Magyarul: Alulírott, a La Palette akadémia (Val de Grâce utca 18) tanára igazolom, hogy Csáky József úr ezen akadémia növendéke, szorgalma és egyenletes
fejlődése a legteljesebb megelégedéssel
tölt el.
Az igazolást aláíró Le Fauconnier-re (1857—1920) Csáky így emlékezett:
...Le
Fauconnier-vei nagyon jó barátságban voltunk...
rendszeres fogadást tartott
otthon.
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Sok fiatal jött el hozzá...
Le Fauconnier soha nem volt igazán kubista — bármenynyire is közöttünk tartják számon. A formák egymásba épültek nála, ami
megnehezítette képeinek értelmezését, de nem vetítette ki a tárgy különböző nézeteit
egyetlen
képsíkra, hogy megteremtse
a harmadik dimenziót...
kevéssel ezután végleg hátat
fordított a kubizmusnak, és naturalista lett. Nem látogattam meg többé, mert törekvéseink már egészen mások voltak. (Emlékezések . . . 53—54.)
Gaál Endre kelet nélküli följegyzésben kérte a tanácstól az esedékes részlet kiutalását :

Tekintetes Tanács!

Csáky József párizsi lakos, a Ferenc József-ösztöndíj
élvezője beküldte az esedékes félévi részletről kiállított nyugtát és bizonyítványt
arról, hogy tanulmányait
folytatja.
Javaslom méltóztassék az ösztöndíj esedékes részletét kiutalni, s a pénztárt
utasítani, hogy azt a nyugtabélyeg
levonásával valamelyik
banküzletbe fizesse be Párizsba leendő átutalás
végett.
Dr. Gaál Endre
tanácsnok
Eltelt a második ösztöndíjas év, és Csáky levélben kérte a tanácstól a támogatás
további folyósítását:
Tekintetes
Tanács!
Alolírott jelen kérvényemben
alázattal esedezem azon szíves jóindulatáért,
hogy
kegyeskedne
az 1910. évi július hó 7-én
számú határozattal nekem ítélt, és
már két éven át általam élvezett ezer koronás Ferenc József művészeti ösztöndíjat a
ránkkövetkező,
azaz 1912/1913-ik iskolai évre is a számomra
kiutalványozni.
Teszem pedig fenti kérésemet bátorsággal nem csak azért, mivel az „Académie
La Palette"-nak Párizsban rendes növendéke vagyok, de teszem ezt azért is, mert az
itteni tanárjaimnak
teljes megelégedését
és elismerését már eddig is kiérdemelni
bírtam, és amit az idecsatolt iskolai bizonyítvánnyal
bizonyítok.
Melynélfogva
fenti kérésemet alázattal megismétlem,
és maradok a
Tekintetes
Tanácsnak
Paris, 1912. július hó 12-én
hálás
gyermeke
és mély tisztelettel igaz szolgája
Csáky József
szobrász
Csáky helyet hagyott a tanácsi határozat számának, ám elfelejtette beírni.
Íme az utolsó — fönnmaradt — bizonyítvány:
Je soussigné, professeur a l'Académie „la Palette", (18 rue du Val de Grâce),
certifie que Monsieur Joseph Csáky est un élève assidu de ladite académie, qu'il y a
fait preuve d'un travail constant et que par suite, il mérite d'être encouragé.
Fait à Paris le
Juin 1912
Le Fauconnier
Magyarul: Alulírott, a La Palette Akadémia (Val de Grâce utca 18) tanára igazolom, hogy Csáky József úr ezen akadémia szorgalmas növendéke, aki állhatatos
munkálkodásának tanújelét adta, és ennek folytán támogatásra
érdemes.
Szűk három hónappal később Szalay hosszú cikkben adott hírt barátjának párizsi
sikereiről: Csáky József, huszonnégy éves szegedi ifjú, részt vesz a párizsi
nemzetközi
szalon kiállításán. Két szobrával szerepel, és a párizsi lapok szerint föltűnést
kelt
eredeti fölfogásával, érdekes
kidolgozásával.
... Amilyen eseteket átélt, az egyszerűen regénybe való. Például...
három hónapig
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kenyéren és vízen élt. Ez ideig semmi egyebet se ehetett. A nagyon száraz
kenyeret
úgy tette „élvezhetővé", hogy vízbe tette puhulni...
És jött egy Párizshoz igazán nem
illő nap, amikor az ifjú minden ingóságát elárverezték,
a műteremből
az utcára kiűzték. Éppen csak egy gipsz leányfejet tudott megmenteni.
A legszebb munkája
volt.
Oldalba csapta, künn aludt vele [az] egyik gyönyörű téren. Szembenézett
a
művével,
és meg volt nagyon elégedve. Annyira, hogy a túl félénk fiú be merte vinni a szobrot
az akkor hírhedett párizsi szalonba. Elfogadták. Kiállító művész lett
Párizsban!
... Azóta Csáky rendszeresen
kiállít. Az idén most küldte be harmadszor
művét a
nemzetközi szalonba. S ezúttal különösen kitett magáért a fiú: két szobrot cipelt be.
Az egyik tanulmányfej,
a másik nagyobb kompozíció.
Az utóbbi
művészkörökben
feltűnést keltett, nem csak szobrászok, de más művészek előtt is. Többek között
Anatole Francé, a világhírű író, a fiatalok állandó bátorítója is érdeklődéssel
fordult a
szegedi szobrász
felé.
— Csak tovább, előre — mondotta néki. A fiú annyira meghatott volt, hogy a kiállításon könnyezett. (Szegedi szobrász párizsi sikerei. Délmagyarország, 1912. okt. 6.)
Egy héttel később a Szegedi Híradó is foglalkozott Csákyval. Nem lehet kétséges,
hogy Szalay kérte meg egyik — mindmáig ismeretlen — kartársát, hogy a Csákytól
küldött francia lapok alapján írjon a szegedi szobrászról. A cikkből megtudjuk, hogy
a művész milyen munkákkal szerepelt a Sálon d'Automne kiállításán:
Pár nap előtt megnyílt a párizsi Sálon őszi tárlata, melyen éppen
eredetiségével
és újszerű felfogásával
keltett feltűnést
egy szegedi származású
szobrász,
Csáky
József.
. . . A Journal többek között ezt írja róla: ennek a fiatal szobrásznak munkái egy egészen új irányról tesznek tanúságot, és a formáknak különösen mély
tanulmányozását
mutatják. A konstrukciója
erős, és így az ő Táncosnők című szoborcsoportozata
egy
igen jelentőségteljes
alkotás, mely különösen az emberi test mechanizmusát
tünteti
fel nagyon érdekesen és eredetien. Portréját a szakértők
rendkívül
méltányolják,
mert e mű a síkoknak lelkiismeretes
keresését tünteti fel. A Francé hosszabb
kritikában azt írja, hogy Csáky művei eleven intenzitásukkal
okvetlenül
magukra
vonják
a figyelmet.
Érdekes felemlítenünk,
hogy a párizsi diákság a vernisszázson
tüntetést
rendezett
az újabb irány követői ellen. Csapatostul vonult a Quartier Latin fiatal lakossága a
Sálon épülete elé, és csak a rendőrség tudta megakadályozni
azt a pusztítást,
melyet
a radikális kritikusok véghez vittek volna a műtárgyak között. (—ó —1: Egy szegedi
szobrász sikere Párizsban. Szegedi Híradó, 1912. okt. 13.)
Szűk két héttel később Szalay közölte Csákynak Gaál Endréhez küldött levelét:
Nagyságos
Uram!
Nagyon örülök, hogy képes vagyok haladásomról, sőt sikeremről írni
Nagyságodnak, kegyes pártfogómnak.
Az idei Sálon d'Automne-ben
ismét képviselve
vagyok,
és a legjobb teremben, a legnagyobb francia művészek között állították ki a munkám,
és így megismerkedhettem
a legjobb francia művészekkel,
kiknek tetszik a dolgom.
Az újságok is írtak rólam, sőt az „Illustration"-ban
meg is fog jelenni a
reprodukciója
szobromnak.
De mindannak dacára, hogy karrierem megindult, és hogy kezdenek itt,
Párizsban és így az egész világon megismerni, jó magam azon a ponton vagyok, hogy éhen
haljak, a szó szoros értelmében.
Most, hogy e sorokat írom, már másfél hete nem
ettem mást, mint kenyeret, és bizony nagyon gyöngének érzem magam. Tudom, hogy
ez nem mehet tovább, és ha gyors segély nem érkezik, úgy igazán nem tudom, mi lesz
velem két hét múlva. Az atelier-mért
is fizetni kell 115 K-t, különben kidobnak.
Ezen
a nyáron, sőt a tavasszal minden pénzem, azonkívül 400 K kölcsönt öltem bele a munkába, készülve a Sálon d'Automne-ra.
A várt siker megérkezett,
de anyagi
haszon
nélkül (legalább ez évre) és az ösztöndíjam ki kellett fizetnem adósságra. Pedig elég
rosszul éltem a nyáron is. Mindent a modell, öntés stb. emésztett föl. Most itt állok
márciusig egy fillér nélkül. Kölcsönt nem kaphatok, mert az illetők elutaztak,
részint
pedig abból élnek, amit nekik megadtam. Számomra gyors segély nélkül nincs más
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hátra, mint éhen halni. Nagyon kérem Nagyságodat, járja ki érdekemben,
hogy a
város megvegye (vagy a Képzőművészeti
Egyesület) azt a szobrom (buste,
férfifej),
melynek fényképét legutoljára küldtem el Nagyságodnak.
Ára bronzban 600 K. így
leszek képes kitartani. Különben teljes lehetetlen. Az Akadémia is megnyílt, de alig
tudok valamit csinálni, oly gyönge vagyok. Nagyon félek, hogy beteg leszek, és kórházba kell mennem.
Még egyszer kérem, tegye meg ezt értem. Örök hálára kötelez vele.
Kegyes pártfogását
előre is köszönve maradok megkülönböztetett
tisztelettel
hálás híve
3bis piacé de la

Sorbonne
Csáky

József

Szalay így fejezte be a cikket: Bizonyosra vesszük, hogy legalább a Szegedi Képzőművészeti
Egyesület segítségére lesz a szegedi művésznek. Hiszen olyan
egyszerű,
az ő életműködésébe
vágó az egész. Megvenni olcsón egy kitűnő bronzszobrot.
És
megmenteni
annak alkotóját.
(Víg és szomorú művészlevél Párizsból. Délmagyarország, 1912. okt. 24.)
Csáky emlékezéseiből tudjuk, hogy egyik lakása a Sorbonne téren volt, leveléből
most megismertük a házszámot is: 3/B. A művész a házmester élettársának a húgát,
Marguerite-et vette feleségül 1914-ben. (Emlékezések...
89. és 97.)
A következő adatom 1913 tavaszáról való. Szalay János cikket közöl Brummerről
és Joachimról. Természetesen röviden szót ejt Csákyról is, akiről azt írja, hogy
semmi esetre sem sajnálja, hogy itt hagyta Szegedet. (Szegedi művészek sikere a külföldön. Délmagyarország, 1913. ápr. 20.)
Csáky az év végén ismét kéréssel fordult Gaál Endréhez. Leveléből részleteket
adott közre Szalay, aki ekkor már a Szeged és Vidéke munkatársa volt: „Immáron jó
pár éve kérőbbnél kérőbb leveleket írok, és képtelen vagyok elérni azt, hogy Szeged
városa tőlem, Párizsban küzködő fiától egy kicsi kis 500 K-ás szobrot
megvegyen...
Nem az én hibám...
hogy Szeged képtelen nekem művészetem
fejlődéséhez csak valamelyes anyagot is nyújtarEbben
az esetben otthon lehetnék..."
A
legsötétebb
színekkel látjuk. Csáky József helyzetét, és a legnagyobb készséggel elismerjük
művészi tehetségét, de ez az eset nem az ő személyes ügye, ez a magyar művészet, a magyar tehetségek sorsának gyászkeretes
képe, amelyről elégiát kellene írni. (Művészsors. A segélykérő szegedi szobrász. Szeged és Vidéke, 1913. dec. 11.)
Csáky jajkiáltása nem volt pusztába kiáltott szó. Szelesi Zoltánhoz írott, 1964.
december 18-án kelt rövid levelében öt oldal hosszú életrajztöredéket találtam. Ebből
idézek: Egészen 1914-ig csak egy bronzfejet adtam el, azt is Szeged városában
egy
valakinek. A nevét elfelejtettem
régen. A királyi tábla egy bírája volt. Ö azért vette
meg a szobrot, hogy a szegedi múzeumnak adja. A párizsi időm elején csináltam. Még
korántsem kubista szobor.
Csáky neve 1914 tavaszán bukkan föl ismert a szegedi sajtóban. A cikket a Délmagyarország — meg nem nevezett — párizsi tudósítója küldte, aki értetlenkedéssel
fogadta a kubista műveket: A napokban nyílt meg a párizsi tavaszi szezon
minden
esztendőben visszatérő szenzációja, a független művészek kiállítása (Exposition
des
artistes indépendants),
akik az idén az t,ifjei-torony
aljában, a Mars-mezőn
ütötték
föl a sátrukat. Néhány éve a Quai d'Orsay-n telepedtek le, két esztendeje a rue de
Grenelle-en, tavaly pedig a Tuiheriákon. Ez idén a hatalmas Mars-mezőn áll rengeteg nagy deszkabódéjuk,
amelyben 3626 modern képet és szobrot láthat a
látogató...
A kiállításon szereplő magyarok — körülbelül tíz — egy kivételével mind kubisták. Mindjárt a bejáratnál a szemünkbe ötlik egy lehetetlen, laposra vagdosott,
sebhelyes férfiportré, amelyet a kubisták hivatalos lapja, a Montjoie a címlapján
igyekszik népszerűsíteni.
A szobor alkotója Csáky, aki Szeged város ösztöndíjából
műveli
itt a kubizmust. Bánszky Sándor, szintén szegedi művész, egy arcképpel szerepel a
kiállításon. A festmény
embert ábrázol síkokban. (Szegedi szobrászok Párizsban.
Délmagyarország, 1914. márc. 27.)
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Szalay a rosszalló cikk ellensúlyozására ismét foglalkozott Csákyval: Párizs legnagyobb nemzetközi műkiállító csarnoka a Salon des Artistes Indépendants.
Vannak
olyan nagyszerű, nagyméretű tárlatok amikor az Indépendants-ban
egyszerre
ezerezerkétszáz piktor és szobrász művei vannak kiállítva ... Ezért tartjuk kitűnő eredménynek azt, amit az Indépendants idei kiállításán a magyarok elértek, s közülük
különösen elért a szegedi Csáky József szobrászművész. A Nyugat párizsi levelezője így
ír: „Az idei kiállításnak különös érdekességet adott a magyar művészek előnyös szereplése. Az összes kiállított szobrok között — Archipenkóéit
kivéve — Csáky szobrai
keltették a legnagyobb föltűnést. Szobrai mindmegannyi dokumentum
annak
bebizonyítására, hogy a szobrászatban is lehet új út, új élet. Három kiállított munkája
közül legjobb Férfifeje, melyben már teljesen szakít a vizuális másolással, s csak tolmácsolja a természetet, annak értelmi képét adva. Egyedül a formák
konstrukciója
a fontos egy bizonyos akció szerint. Ez adja az életet. S ő ezt az életadó akciót kutatja, ami hiányzik a másolatból, mint ahogy minden öntvény halotti maszk."
Csáky József sikere kétségtelenül kiváló értékű. Szeged város nem hiába részesítette egy ideig némi segélyben a fiatal művészt, aki különben még most is nagyon
szegényen él Párizsban ... (Szegedi szobrász sikere Párizsban. Szeged és Vidéke, 1914.
ápr. 4.)
A Nyugat párizsi levelezője Raith Tivadar volt, beszámolója a folyóirat április
1-jei számában jelent meg.
A szegedi sajtóban a világháború kitöréséig ez az utolsó cikk Csáky Józsefről.
Befejezésként álljon itt Biaise Cendrarsnak (1887—1961), a szobrászművész egyik legbensőbb barátjának ( E m l é k e z é s e k . . . 72—73.) a verse Kassák fordításában:
CSÁKYNAK
A guillotine a szobrászművészet
Szerkezete
Örök mozgást teremt
Nyilvánosság!
Nyilvánosság!
Az ívlámpák véreznek a város
Csak az újságok feketék

Csáky József: Madár (1924)
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