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Az idén 60 éves festő- és grafikusművész az
Iparművészeti Főiskolán Leszkovszky György
növendéke volt. Útkeresésében döntőnek bi
zonyult, hogy az Erdészeti Tudományos Inté
zet alkalmazásában közel került a mikrovilág
hoz: több ezer rovar képét rajzolta meg (raj:
zolja ma is), s a mikroszkopikus metszetek
szín- és formagazdagsága megnyitotta szemét
a makrovilágra, többek közt a modern egy
házművészetrer amelyben a teilhard-i gyökerű

gondolkodás vezeti. "A modell - a rovar
- már mint asszociációt ösztönző képmotívum
szerepel" munkáiban - írja Kovács István, a
Természettudományi Múzeum főigazgató-he

Iyetteseegyik kiállításának katalógusában -,
bennük "expresszív erővel bontakozik ki az
élő természet vizuálisvarázsa és a művész gon
dolatvilága, melyek együttesen adják a művek

intellektuális tartalmát."
Művészetében a tartalmi modernség domi

nál. A régi mesterek iskolája, amely az anató
miát, a proporciót vagy a szerkezetet helyezte
előtérbe, elsősorban a festő háború előtti

munkáin éreztette hatását: a tárgy tökéletes
konstruktív értelmezéséből kiindulva a mű

vész a színhez-kompozícióhoz társuló fantázi
át tartotta fontosnak. Mivel a legújabb képző

művészet a belső látásnak ad előnyt, ő maga is
a rajzot - úgy tűnik - legtöbb esetben másod
lagosan értelmezi, de kompozícióinak erős

szerkezete továbbra is megmaradt.
A változás Csiby munkásságában 1964-től

figyelhető meg. A Budapest belvárosi plébá
niatemplom arkusz-freskóinak pályázatára
beküldött, díjnyertes tervén, amelynek köz
ponti alakja a Maiestas Domini, a szintetikus
művészetben szerepet játszó megvilágítás
technikát követi; lényegea városi ember fény-

élményéből fakadó láttatás, vizuális felfede
zés. Nem tesz mást: a mondreni tiszta konst
ruktivizmust követve játszik a vonalakkal,
melyeket aztán figurálisan köt össze. A fehé
ren-feketén felragyogó "esti" képeket végűl

színnel tölti lmeg.
Teilhard-i fogantatású ihletének másik szép

példája a ,romhányi templom-freskók közül
(1966--67) az Engedjétek hozzám a kisdedeket
témájú kép. A művész más, a megújuló hazai
egyházművészetet gazdagító alkotást is ma
gáénak mondhat (Kálló, Erdőtarcsa, Újszil
vás, Nagyoroszi stb. templomaiban), de alko- .
tásai között 'nem hanyagolhatók el a kisgrafi
ka műfajába tartozó, évszázados hagyomá
nyokat követő művészi szentképek sem, me
lyeknek barokk kori előzményeiről- devóciós
funkciójukon túl- éppen artisztikus értékeiket
elemezve írt legutóbb könyvet Szilárdffy Zol
tán plébános, művészettörténész (a munka az
Akadémiai Kiadó gondozásában fog megjelen
ni). Csibyt az Ecclesia Kiadó 1977-ben bízta
meg új szentképek tervezésével, melyekből az
óta több sorozat látott napvilágot. Kisgrafikai
munkásságának, illusztratív készségének, for
makultúrájának szép bizonysága az ugyan
csak az Ecclesiánál kiadásra váró új imádsá
goskönyv több metszete, amelyek bizonyára
művészi pályájának új útját jelölik ki, elsősor
ban a kisgrafikában, ahol eddig is nemzetközi
elismerést szerzett.

Sikeresek voltak - a hazai mellett - külföldi
(csehszlovákiai, NDK-beli, svájci, ausztriai)
kiállításai is. Tárlatain főként természet ihlette
rajzai, ex librisei szerepelnek, de szívesen Ire
szít nemzeti történelmünket fölelevenítő linó
és fametszeteket, a hazai tudománytörténet
nagyjait bemutató portrékat is. Csiby Mih~
pár évtizedesmunkássága után sem sorolható
az ismert művészek közé. Mégis, reális opti
mizmusát mi sem jellemezhetné jobban annál
a gondolatnál, melyet - egyházművészetröl es
vén szó - e sorok írójának mondott: "Mit te
hetek magam? Várhatom az emberek jó vagy
rossz indulatát. Csak a figyelmet hívhatom fel,
valamiféle izgalmat kelthetek, hogy a néző a
sok könyv közül végül is kiemeljen egyet, vi
gasztalódjonbenne, példájával próbálkezzék
csillapítani a gyűlöletet."
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