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tékével közelítik meg a maguk álmait”. Hozzátette, hogy min-
den fájdalmas sorscsapás ellenére a művek szellemisége egész-
séges életerőt sugároz, amely optimizmust kelt a nézőben is.
Az autonóm rajzi kompozíciók némelyike sokszorosító eljá-
rással készült, de nem ez a jellemző; Árkossy István, Haller Jó-
zsef, Paulovits László, Péter László, Plugor Sándor, Tóth
Dezső, Vilhelm Károly művei képviselik ezt a műfajt. Mind-
egyikükre érvényes a megnyitón elhangzó méltatás azon meg-
állapításai, miszerint „ők a korszerűséget olyan léptékben és
olyan mértékben fogadják el, amit hozzá lehet kötni az erdélyi
néplélekhez, a magyar karakterhez és a művészi követelmé-
nyekhez.” Ahogy minden kiállítás szolgál meglepetésekkel, „itt
és most” örömmel fedezhettük fel Portik Sándor, Gálffy Bódi
Tamás és Varga Tamás metszeteit, amelyek az erdélyi famet-
sző hagyományok méltó folytatásának ígéretét hordozzák. A
fenti művészek alkotásaikkal kiválóan szemléltették azt a szé-
les skálát, amely a reprezentatív magyar grafika többszólamú-
ságát példázza, és amely Kós Károly vagy Zsögödi Nagy Imre
művészetétől kiindulva, Kondor Béla munkásságáig bezárólag
nemcsak a huszadik századi, hanem a mai kortárs grafikánkra
jellemző.

Ezekkel a szavakkal zárta megnyitó beszédét Dr. Losonci
Miklós:

„Természetesen azért örvendezünk mindannyian, mert va-
lamiképpen az itt látható grafikák érzékeltetik a jövőnket. Ér-
zékeltetik azt, hogy Erdélynek is van jövője, Magyarországnak
is van jövője.”

Ürmös Péter

HIT ÉS MÛVÉSZET MESESZÉP VILÁGA
Csiby Mihály ars poeticája

„A látható láthatatlan” c. könyve kapcsán

A tél folyamán alkalmam nyílt ellátogatni Csiby Mihály
(1922-) festő- és grafikusművészhez. Hosszasan elbeszélget-
tünk, nagyon megragadott a sokat tűrt és sokarcú művész egyé-
nisége. Alkotásait, munkásságáról írt könyveit nézegetve került
kezembe „A látható láthatatlan. Hit és művészet meseszép vi-
lága” (2004) c. önéletrajzi jellegű műve, mely művészeti mun-
kásságának többféle irányáról ad számot, és ennek az ismerete
nélkül nem lehet teljes a művészről alkotott képünk. Ezért dön-
töttem úgy, hogy e munkáján keresztül betekintést nyújtok
Csiby Mihály ars poétikájába.

A szerző korábban megjelent összefoglaló műveihez –
„Szu-rágta 1459 nap” (1995), „Kisgrafika-ex libris” (1998),
„Nem kell többé tücsökzene” (2000) – hasonlóan e könyv is
személyes tanúságtétel, számadás. Erre utal a mottó: „Már el-
hagytak mindenek / Nincsen szív az emberekbe: / Hadd öntsem
ki hát vas kebletekbe / Szívem bús panaszait” (Csokonai Vitéz
Mihály: A füredi parton, 1798)

A cím egy transzcendentális élményre hív. A láthatatlan lát-
hatóvá tétele nagy kihívás a művész és a befogadó számára is.
Csiby Mihály formakincsének egyik fontos vonulata elvont,
transzcendentális tartalmak kifejezése, vallásos tartalmak for-
mába öntése. Ahogy könyvében a szerző maga is megfogal-
mazza: az egyházművészet alkalmazott művészet, legfőbb
kötöttsége az alárendeltség az egyházi dogmáknak és liturgiá-
nak, és célja az eszme láthatóvá lényegítése. A műben részle-
teket láthatunk az általa készített falképekből, pl. a dányi,
izsáki, romhányi, rimóci, ócsai katolikus templomokból. A

dányi templom 13, az erdőtarcsai templom 4 üvegfestménye is
az ő munkáját dicséri. Csiby Mihály vallásos érzékenysége, a
Teremtő és a teremtett világ dicsérete szólal meg ezen alkotá-
sokon keresztül. A művész hitvilága szorosan kapcsolódik
 természettudományos látásmódjához, alkotásai ún. transzma-
teriális képek.

Természettudományos érdeklődése közvetlenül jut kifeje-
ződésre a növény- és állatvilág ábrázolásakor, főként a rovar-
világ aprólékos bemutatása során. A Természettudományi
Múzeumnak negyven éven át volt külső munkatársa, illusztrá-
tora. Több ezer rovar képét ábrázolva, a mikrovilág szín- és for-
magazdagsága nyitotta meg a szemét a makrovilágra, többek
között a modern egyházművészetre – írta Kovács István, a Ter-
mészettudományi Múzeum főigazgató-helyettese a művészről.
Csiby Mihály, az Új Ember katolikus hetilap grafikusa, több
imakönyv illusztrátora egyházművészeti tevékenységéért VI.
Pál pápától kitüntető érmet kapott.

Kisgrafikai munkássága összefonódik vallási és természet-
tudományos érdeklődésével, ugyanakkor ex libriseivel az iro-
dalom, a zene és a magyar történelem jeles személyiségeit és
eseményeit is megörökíti. Példák erre: Dr. Lékai László bíbo-
ros; Kozár Gyula plébános, néprajzkutató, a KALOT egyik ala-
pítója; Magyar Ferenc író, újságíró; Dr. Rajeczky Benjamin
zenetörténész, népzenekutató; Tamási Orosz János irodalom-
történész, író, költő; Tóth Sándor író, főiskolai tanár; Somogyi
Károly esztergomi kanonok, a szegedi könyvtár alapítója ne-
vére készített ex librisek.

Csiby Mihály a művész, a szovjetunióbeli elhurcoltatás, a
„malenkij robot” éveit hittel túlélő ember művein keresztül
 neveli, formálja közönségét: mélységes életigenlésre, huma-
nizmusra, a Teremtő és a teremtett világ megismerésére, szép-
ségeinek felfedezésére. Magáénak érzi és hirdeti a Teilhard de
Chardintól származó, a Keresztény Művészek Nemzetközi
1969-es Kongresszusa (SIAC) mottójául is választott gondola-
tot: „A cél egy emberhez méltó föld – egy megformált környezet
–, ami lehetővé teszi az embernek, hogy képességeit a legna-
gyobb mértékben kibontakoztathassa, teljes énje személyiséggé
váljék”. Örök érvényű üzenet ez mindannyiunk számára.

Vasné Tóth Kornélia

Csiby Mihály linómetszete, X3, Op. 64 (1981), 84×55


