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REINE BAUKUNST — REINE BILDHAUERKUNST. Das XX. Jahrhundert produzierte eine 
neue Baukunst. Im Gegensatz zu dem Formalismus des früheren Zeitalters, ivuchs diese neue 
Architektur aus den realisehen Ansprüchen des Zeitalters und ihre Zukunft ist unabsehbar. Das 
Verhältnis der beiden Künste ist ein Problem, das eine gttnz eigentümliche Lösung benötigt. Seit 
der Gotik löste sich die stilarische Einheit der Baukunst und Bildhauerei auf. Die Nachahmung 
des Klassischen und der prunkvolle Naturalismus des Hellenistischen machte die Kunst selbst zur 
blossi'n Nachahmung, tvo sie eine spontane Оffenbarung sein sollte. Sie wurde von einem Sinn 
getrieben, welchen sie nicht in sich, in ihrem Zweck, Mittel und Stoff fand. Wirkungskraft und 
Wert der abstrakten Kunst liegt im harmonischen Aufbauen der Elemente (u.zw. der Form. Linie 
und Farbe). Diese harmonische Einheit verursacht — in seiner höheren Verwirklichung — das 
beruhigende Empfinden der Unabänderlichkeit. Und das ist ein charakteristischer Zug aller Künste. 
Alles hängt von der Empfindlichkeit und Kraft des Künstlers und vom Vermögen seiner Per-
sönlichkeit ab. Die naturalistische Bildhauerei und Malerei können in keiner Baukunst aufgehen, 
da eine jede Architektur abstrakte Kunst ist. Das Versinken der eigentlichen Ziele zog das »Sti-
lisieren« und »Dekorative Kunstu nach sich. Beide sind schematisierende und seelenlose Beschäf-
tigungen. Erfolg ist die moderne Rückwirkung, welche eine jede Zierde und Dekoration zur Seite 
schob. Ist eine Übertreibung. Die Vorliebe für das Bild ist eine uralte Gegebenheit des Mensehen. 
Die puritáné, geometrische Abstraktionist kühl u n d w i r d baldlangweilig. Wärme, poetische Ab-
wechslung kann der Baukunt n u r diejenige Bildhauerkunst leihen, die zu ihr in geistiger Ver-

wandtschaft steht. 

PURE ARCHITECTURE — PURE SCULPTURE. The XXth Century has created a perfeetly neiv 
architecture. Against the elassieal formalism of bygonc architecture. the present one has groivn 
out of the essentiul need of the аде. Its devclopment сап not bc foresecn. The relation of seulp-
ture and о f painting to the new architecture Í8 such a problem that is to bc solved in a special 
way. Since the gothical art the harmonious unity between architecture and seulpture teere ter-
minated. The pursuit of elassieal examples, and the hellenistic, dazzling naturalisш caused art 
to be m ere Imitation, when it ought to have been a sponttinous manifes tation. It was aiming at 
something beyond itself, its materiül, its Instruments. The effieiancy and merit of abstract art 
lies in the harmonical strueture of elements such as shape. linc, eolour. This harmonical unity 
in the highest degree creates a calmness of steadyness. And this is the caracteristic feature of 
all art. Everything depends upon the sensibility and power of the artist and upon the riehness 
of his caracter. The naturalistic seulpture and painting ean not bc absorbeil by any architecture, 
because all forms of architecture is naturally abstract art. As the vital part of things was sub-
merged, decoration and embellishment has been born. It worlis without any feeling. The result 
of this now is the throwing away of Ornaments. Extremity, because the love of image is in our 
inmost. The piain geometrical abstraetion is cool and becomes tedious soon. I V a r m n e s s a n d 
varlety is lent to architecture only by that klnd оf seulpture and paintings whieli is similar in spirit. 

Tagadhatatlan tény ma már. hogy egy egészen 
új, önálló, semmi régire nem emlékeztető 

teljesen korunk szellemének és igényeinek meg-
felelő építészet fejlődött ki. Ez a legjelentősebb 
ténye művészeti szempontból a XX-ik század 
első felének, amelynek megdöbbentő nagyságát 
esak későbbi korok fogják tudni megfelelő mó-
don méltányolni. A csúcsíves építészet óta a 
XIX-ik század végéig az építészet az antik világ 
építészetéből táplálkozott, jelentékeny módon át-
véve annak törvényeit, díszítő elemeit. Az antik 
építészet emléke megbénított minden alkalmaz-
kodási törekvést a későbbi korok életszükségle-
teihez. Kívülről befelé építettek, esztétikai szem-
pontokból indulva ki. Ez az építészeti forma 
katasztrofális eredményekkel járt. Tekintetbe véve 
különösen az utóbbi kor életigényeinek hallatlan 
módosulását. Ilyen fulladásig feszült viszonyok 
között természetszerűleg meg kellett teremnie az 
új építészetnek. Ez számon tartva a modern 
ember életviszonyait, azokból, vagyis belölről 
indul ki és nélkülöz mindent, ami nem az 

új célt szolgálja. Hogy mennyire életszükséglet 
volt, bizonyítja az a lázas, a semmi akadályt 
nem ismerő, merészséggel teli munka, amelynek 
sikerült alig egypár évtized alatt megteremtenie 
a kívánt építészetet. Űj célt szolgálva, — tehát 
új alapokból indulva — új, előre nem is sejthető 
formák és tömegek bukkantak elő. Tiszták, vég-
telenül egyszerűek. Mint mindig, amikor egy tisz-
tán, helyesen felállított problémát akarunk a leg-
egyszerűbb módon megoldani. Ez a tiszta egyszerű-
ség jellemzi minden nagy művészi kornak az elejét. 

Az új építészet megszületett. Egyetlen elfogu-
latlan ember sem tagadhatja annak nagy szépsé-
geit. Hogy hová fog fejlődni, arról még senki 
sem tud semmit. 

Most azonban egy új probléma merült fel: a 
szobrászat és festészet helyzete az új építészettel 
kapcsolatban. Ez a probléma a csúcsíves építészet 
óta szintén megoldatlan maradt. A gótika után 
jövő korok falra erőszakolt naturalista figurái 
nemcsak hogy meg nem oldották a kérdést, ha-
nem egyenesen lehetetlenné tették azt. A bizánci, 



román és gótikus korok harmonikusan egybe-
olvadt, szervesen összetartó és e g y s t í l u é p í -
t é s z e t - s z o b r á s z a t - f e s t é s z e t e meg-
bomlott és máig sem tudott ú j ra összeolvadni. 
Ennek legfőbb oka a már említett visszatérés az 
antik művészetekhez. De az antik világnak 
csak külsőségeit vették át, a szellemét nem. 
Hiszen az élet, a kor szelleme egészen más volt. 
A mindenáron díszeset, ragyogót alkotni akaró 
renaissance és az utána jövő korok elvesztették 
szemük elől a korábbi művészetek mélységes 
értelmét. Csak külső cicomát láttak ott, ahol 
mély emberi értelem és szükséglet volt. Utánzó 
lett a művészet és antikmajmoló. A XVI-ik 
század renaissance-a, mellőzve az archaikus görög 
szobrászatot, az egyedül igazit, mohón veti rá 
inagát a hellenisztikus naturalizmusra. Meg-
tanulják az anatómiát, megteremtik a perspek-
tíva törvényeit és végsőkig utánozzák a természe-
tet. Vége annak a tiszta művészetnek, amely 
spontán megnyilatkozás. Irányt változtatott, el-
térve az igaz művészet lényegétől, amely s a j á t 
m a g á b a n , s a j á t e l e m e i b e n talál hal-
hatatlan szépségeket. Reprezentatív lesz, mesélő 
és buja. Később pedig egészen belefullad az iro-
dalomba. Erről a nagy kikanyarodásról, ami a 
XVI-ik század olasz renaissanee-át jellemzi, érde-
mes — sajnos csak pár szóval — foglalkozni, hogy 
rávilágítsunk a XX-ik század hatalmas mozgal-
mának igazi értelmére. Arra a mozgalomra, 
amely négyszázados kavarodás után visszalépett 
a régi világok tiszta művészetének igaz útjaira. 

Mitől függ minden művészi alkotásnál a jö-
vendő mű hatóereje és értéke ? Az alapprobléma 
helyes föltevésétől. Ez a kiindulópont a döntő. 
Ez pedig lehet absztrakt vagy konkrét. Az ab-
sztrakció a szobrászat vagy festészet tiszta ele-
meivel építi fel a művet. Az elemek: a vonal, 
a forma, a szín. Az összekötő elem a proporció. 
A művész a maga érzékenységével — ami nem 
más, mint a túlfínom érzékiség — ezeket az ele-
meket végtelen változatosságukban úgy helyezi 
el kőben vagy vásznon, hogy egy harmonikus, 
egyensúlyozott egészet alkossanak. Ez az egész 
váltja ki azután azt a megnyugtató érzést a néző-
ből, hogy ezen változtatni nein lehet, ez csakis 
így lehetséges. E z a l e g t i s z t á b b m ű v é -
s z e t . így alkot a tökéletes szobrászat, festészet, 
építészet, mint a zene és a költészet is. Csak ezen 
a ponton találkozik és lesz egyvérű minden mű-
vészet. Ez valójában alkotás. Csalni nem lehet. 
Minden a művész érzékenységének értékétől függ. 
Vagyis annak erejétől, finomságától, gazdagságá-
tól, egyszerűségétől. Átszellemült érzékiség. E 
kereteken belül az egyéniségnek hallatlan tere van. 
Ez a belölről kifelé való alkotás. 

A késői görög és római szobrászatot kivéve egé-
szen a renaissance-ig minden kornak művészete 
lényegében absztrakt volt. Absztrakt volt az alap, 

akiindulópont és a fölépítés végesvégig absztrakt 
szellemben történt. A reprezentatív része ne 
tévesszen meg bennünket. Ez csak emberibbé, 
gazdagabbá teszi a művet, csak elemeit gazda-
gítja a művészet. Minden tárgy, növény, állat, 
ember, amit az absztrakt művészet feldolgoz, 
csak egy-egy elem; éppen úgy mint a gömb, a 
hasáb, a négyzet is velük plasztikailag egyen-
értékű. Ezen elemeknek harmonikus, szerves 
felépítése maga a mű. Pl. egy karnak nyugodt 
hajlását megtöri az uj jak ritmusa és ezt a rit-
must egy ú j ritmus, a drapériának játékos fény-
és árnyékragyogása veszi át . Vagy egy a kézben 
tartott könyv négyzetes keménysége a lágyan 
omló test nagy felületén. Mindezeknek együttes, 
harmonikus arányai: ez az absztrakt, az igazi 
művészet. A kis és nagy formák, a nyugodt és 
a játékosan csillámló, az árny és a fény, a merev 
és a lágyan omló, a meleg és a hideg arányai, 
egyensúlya, pompás játéka, összharmóniája, — 
ez az absztrakt művészet egyedüli beállítottsága. 
Ide tért vissza korunk egy hirtelen kanyarodással 
úgy az építészetben, mint a szobrászatban és festé-
szetben, a bútorok vagy más tárgyak készítésében. 

Egészen más a konkrét kiindulás, mely kívül-
ről történik és utánzó. A művész szépnek, le-
rögzítésre méltónak talál valamit a körülötte 
lévő világban. Hogy minél jobban leutánozhassa 
a kiválasztott dolgot, tanul előzőleg perspektívát, 
anatómiát, mesterségbeli fogásokat. Évekig tartó 
munkával begyakorolja magát, a kezét és sze-
meit, az utánzásra. Nem alkot, csak utánoz. 
Nem érez, csak ügyeskedik. A célt azért még-
sem éri el, mert ha a virág szép, lefestve, még-
olyan hűen is, bizony — nem szép. Hiányzik 
belőle az élet, a ritmus, amit a dinamika ad meg 
és ami az absztrakt művészet nagy ereje. Ennek a 
festészet-szobrászatnak az építészethez semmi köze 
sem lehet. Nem simulhat hozzá, mert lényegük egé-
szen más. Az építészet absztrakt művészet a szó leg-
tisztább értelmében és csak rokon elem olvadhat bele. 

A XIX-ik században ezt a lehetetlen állapotot, 
a naturalista művészet konstruktív alkalmazásá-
nak teljes lehetetlenségét tökéletesen megérezték. 
Annyira, hogy mindenáron segíteni akarván a 
dolgon, kitalálták minden művészetek rákfenéjét : 
a stilizálást. Elveszítvén a régi művészetek titkát, 
az absztrakt fölépítést, a konkrét alapon utánzott 
természetet leszög létesítették vagy lemosták. El-
torzították, sablonossá tették és azt mondták: 
«ez a stílus». Ma már messze vagyunk a leután-
zott természet sematizálásától. Pythagoras téte-
lében óriási stílus van. De hányan értik ezt meg ? 
A stilizálás megteremtett a szobrászon és festőn 
kívül egy korcs válfaj t : a díszítő iparművészt. 
Stilizáló iskolák nyíltak. Ezekben százával gyár-
tották a stilizáló hadsereget, mely az épülettől 
kezdve a legkisebb tárgyig mindent telestilizált 
a díszítés szent nevében. Borzalom, hogy mit 
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követtek e l ! Csak a könyvillusztrátorok és a 
kerámia gyárak szörnyszülötteit kell végignézni. 
A renaissance előtti korokban a könyveket és 
vázákat a legjelesebb festők díszítették ugyan-
olyan szellemben, mint más műveiket. És ma 
már tisztán lehet látni a különbséget. 

De legtöbbet az építészet szenvedett a stilizáló 
díszítőktől. Az eredmény elszomorító. A dolgoknak 
ez az állapota meg is teremtette a visszahatást. 
Az új építészetnek éppúgy, mint az ú j műtárgyak-
nak teremtői undorral fordulnak el minden díszí-
téstől. Hallani sem akarnak szoborról, képről. 
Undor az antik, racionális díszítés mechanikus 
utánzásától és főleg undor a stilizálok szörny-
szülötteitől. Ez az igazi ok. Külsőleg más okot 
adnak. Szerintük a régi épületek díszítései az 
analfabéta népnek szóltak, akik onnan olvasták 
le vallásaik oktatásait. Ez részben igaz, de nem 
teljesen. Az első korok alapgondolata tényleg ez 
volt. De a művészet gyorsan önállósította magát. 
A kép (image) mélységes szeretete, ami minden 
ember lelke mélyén megvolt és ma éppen olyan 
mértékben megvan, mint az elmúlt időkben, nél-
külözhetetlenné tette és teszi a művészeteket. 
Hogy ez a létszükséglet még ma is mennyire 
megvan, azt a folyóiratok, újságok bizonyítják 
legjobban, amelyekben a szöveget is hovatovább 
kiszorítják a fényképek. Soha olyan mértékben 
nem volt szükséglet a kép, mint amióta a fény-
kép lehetővé teszi annak nagymértékű sok-
szorosítását. Az ember őstermészete lényegében 
változatlan. A barlanglakókban ugyanaz volt, 
mint bennünk. Ez tör ki belőlünk, amikor a 
szemlélődés élvezetét bensőleg megkívánjuk. A 
haladás tisztán technikai. Az ösztönünk leg-
fontosabb funkciói ugyanazok maradtak. A mű-
vészet legtisztább ösztönünk nemes megnyilvá-
nulása úgy annak alkotásában, mint az élvezeté-
ben. Amíg ember lesz, lesz művészet és ez a 
művészet minden alkalmat meg is fog ragadni, 
hogy megnyilatkozzék. A vallás csak alkalom 
volt arra, hogy a művészet hallatlan módon ki-
bontakozzon, néha a vallás ellenére, sőt rovására. 
Amikor a Vezelay-i templomot, a világ legszebb 
román templomát építették, a pápák maguk 
lázadtak fel az oszlopfejek gyönyörű faragásai 
ellen. Vallástalan butaságnak nevezték. Saint-
Thierry apátja, szent Bemard írta a XII-ik szá-
zadban, vagyis a Vezelay-i templom építésének 
idejében a szobrokat illetőleg: «Mit csinálnak ott 
azok az utálatos majmok, veszett oroszlánok és 
szörnyeteg kentaurok ? . . . íme egy lófej és mell, 
amelynek a hátsórésze kecske . . . Istenem ! Ha 
nem szégyenkeznek mindezen butaságok miatt, 
legalább az állítaná meg őket, amibe mindez 
kerül!» Nem, ha a műveltek nem értették, nem 

«olvasták» azokat, a nép még kevésbbé. Ám a 
szobrászok nem törődtek vele. Ők alkottak szí-
vük szerint. Az eredmény csodásan szép. Építé-
szeink e kifogása nem állja meg a helyét. 

A másik ok, amit felhoznak, komolyabb, de az 
sem meggyőző. Az egyszerű, tiszta felületek, 
vonalak, tömegek egyedüli hatása. A puritán, 
csak geometrikus absztrakcióval akarják elérni 
a maximális hatást. E mögött van a stilizáló 
díszítés elleni visszahatás. Bizonyos, hogy a nagy 
tisztaságban nagy szépségek vannak. De ez em-
berileg nem kielégítő. A geometrikus formák 
első pillanatra megdöbbentően hatnak kiegyen-
súlyozott, harmonikus arányaikkal. De hidegek, 
minden poézis nélküliek. Egy idő múlva elfog 
bennünket a sivár unalom. Az emberi léleknek 
melegségre, poézisre van szüksége. Előbb-utóbb 
fel fog bukkanni mindenkiben ez a kívánalom. És 
ezt a melegséget csak a két testvérművészét adja 
meg. Csak a Chartres-i vagy a Vezelay-i székes-
egyházakat kell látni, hogy ezt a nagy szükség-
szerűséget megérezzük és ellenállhatatlanul kíván-
juk. A falra aggatott képek, állványra rakott 
szobrok sohasem oldhatják meg a kérdést. A szo-
bornak, képnek bele kell olvadni az épületbe 
szervesen. Éppen ma, amikor a szobor és kép 
mélyében absztrakt, vagyis architektonikus, nem 
természetutánzó, hanem konstruált. Amikor 
úgyszólván minden szobor és kép egy-egy kis 
architektúra, ma még jobban belekívánkozik az 
épületbe vagy körébe ez a művészet. Hogy milyen 
módon és hová, az az építész művészetétől függ. 
Neki kell megérezni, hogy hogyan viszi be az 
épület nagy époszába a szobornak, képnek nélkü-
lözhetetlen lírai levegőjét. 

Ne emlegessük folytonosan a «logikai» akadályt! 
Van-c logika abban, hogy egy román templom 
masszív boltozatát finoman, levegősen áttört virá-
gos oszlopfejek tart ják ? Nincs logika a művé-
szetben, csak harmónia, melegség, megérzés. 

Az építész alkalmazzon képet és szobrot. De 
hogy igaz és komoly művészet legyen ebből, annak 
alapfeltétele: csak kizárólagosan jeles képző-
művészekhez forduljon. Az antik és középkori 
építészek saját koruk legnagyobb művészeit alkal-
mazták. Az eredmény nem váratott magára. 
A stilizáló díszítőknek ideje elmúlt. Átmeneti 
volt. Ma már nincs szükség reájuk. El kell hogy 
tűnjenek, mintahogy lassan eltűnnek a mecha-
nikus díszítő mesteremberek, akik kívánatra dol-
goztak görög, román, gótikus, renaissance, barokk 
és «modern» stílusban. Csak az utóbbi században 
nagyon is félretolt képzőművészekkel lehet nagy-
értékű, egységes műremeket teremteni. Hozzá-
tehetjük : ezt igazán ideje volna megalkotni, 
mert már nagyon régen nem volt benne részünk. 

CSÁKY JÓZSEF (Párizs) 
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