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Nyugdíjazásáig a Fazekas Gimnázium rajz és művészettörté-
net tanára volt. Harmincöt éven át tartó tanársága alatt alkotó
munkát rendszeresen végzett és szerepelt honi kiállításokon.

Kiállítására belépve első látásra szembetűnt az anyag vál-
tozatossága, melyet az anyag humanista alapállása is árnyal.
Ezért elsőként említjük vallási tárgyú, nagyobb méretű linó-
metszeteit, melyeken a Biblia történéseit jelenítette meg őszinte
együttérzéssel. Merő ellentéte ennek a mondai légkörnek a C7
technikával készült néhány absztrakt kisgrafikája. A mezzo-
tinto, magyarul: borzolásos technikával rézlemezre vitt, elvont
foltokat itt-ott határozott, négyzet-formák teszik elevenné.
Mindezt úgy érte el, hogy a borzolt lemezből nyomtatás előtt
részleteket metszett ki, a képsíkba ezzel szokatlan feszültséget
víve. A festő Vályi Csabát a tárlaton egy olajfestménye és egy
lírai hangvételű, finoman megfestett akvarell-kompozíciója
képviselte.

Egy tablón hat ex librisét láthattuk. Ezeket az alkotó névje-
gyeinek tekinthetjük, további kisgrafikák igényével. Egy üveg-
lappal fedett tárlóban meglepő felfedezést tettünk: Az ott látott
fényképek az óbudai Doberdó úton lévő kálvária néhány stáci-
óját mutatták, melyek mostani, korszerű színei művészünk
 kezétől származnak. A jó színérzékkel elvégzett festés moz-
galmasságot, életet vitt ezekbe az ódon, barokkos formákba.

A tárlat legnagyobb meglepetéseit nem az eddig felsorolt
alkotások, hanem a kiállított 18 darab fa intarziája jelentette.
Az utóbbi fél esztendő termékei ezek az alig kéttenyérnyi
képek, melyek általában tájakat ábrázolnak. A Művészeti Le-
xikon szerint az intarzia – magyarul faberakás – olyan eljárás,
amikor az alapba eltérő színű, képalkotó szándékkal kivágott
falemezkéket illesztenek be úgy, hogy azok az alappal egy sík-
ban legyenek. Már az egyiptomiak is alkalmazták, de elterjedt
egész Európában, így hazánkban is. A leghíresebb ilyen munka
az 1511-ben készült nyírbátori stallumon látható.

Nemes tradíciója ellenére napjainkban sokan visszaélnek e
technikával, sok giccset láttunk már faberakás égisze alatt.
Vályi Csabának sikerült ezeken az eszmei tartalom és a forma
egyensúlyát biztosítani. A falemezkék alakjával és változatos
színeivel varázslatos képi világot teremtett. Műveiben az a leg -
inkább figyelemre méltó, hogy ezzel a technikával korábban
sohasem foglalkozott és néhány hónap munkája ilyen bőséges
termést hozott. Legsikerültebb lapja a tárlat meghívóján is sze-

VÁLYI CSABA KIÁLLÍTÁSA

A nyári hónapokban – júliusban és augusztusban – a KBK
nem tartja meg első szerdai összejöveteleit. Évek óta „ottho-
nunknak” számító Józsefvárosi Galéria azonban a nyár elején
is meglepetésekkel fogadta látogatóit. Július 2-án Vályi Csaba
festőművész kiállításán az intézmény képviseletében Horváth

Márta köszöntötte a nagyszámú vendéget. A hazai tárlatok
immár klasszikussá váló szószólója, dr. Feledy Balázs művé-
szeti író nyitotta meg a kiállítást. Beszédében részletesen ele-
mezte a falakon függő alkotásokat, hangsúlyozva azok
technológiai változatosságát, mely alapján Vályit „művészeti
ezermesternek” tekinti. Egyben biztosította a hallgatóságot,
hogy ezúttal jó művész jó munkájával találkozik. (Művészeté-
nek értő, alapos méltatása Feledy Balázs egy korábbi cikkében
olvasható, melyet lapunk 2007/3. számában közöltünk.)

Valóban nyeresége a KBK-nak, hogy Vályi Csaba az egye-
sület tagja lett és néhány esztendő óta összejöveteleink rend-
szeres résztvevője. Ezért újabb olvasóink számára szükséges-
nek tartjuk bemutatását. Budapesten született 1937-ben. 1961-
ben végzett a Képzőművészeti Főiskolán. Tanulmányait a le-
gendás Kmetty mester osztályán kezdte, ugyanakkor, mint Gru-
ber Béla, a fiatalon elhunyt, ma már Európa-szerte elismert fes-
tőzseni, vagy ma is tevékeny művésztagunk, Kőhegyi Gyula. Vályi Csaba: Táj, linómetszet (X3, 1970), 130x120

Vályi Csaba: Mediterrán falu (intarzia), 215×145
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repelt s bár az nem minősíthető kisgrafikának és így lapunk
profiljába sem illene bele, művészi színvonala miatt szívesen
mutatjuk be olvasóinknak.

Kisgrafikáiból egyet szintén közlünk. Legyen ez belépő-
jegy további alkotásokhoz, melyeket kiállításának sikere nyo-
mán joggal kívánhatunk és remélünk.

Soós Imre

EMLÉKEZZÜNK
RÉGIEKRÔL…

…hiába! Az 1900-as évek sem hoztak
Magyarország számára víg esztendőt.

Nem bizony! A magyar nemzet tragédiája volt ez a korszak.
Amit eddig hazánk ezeréves nemzeti léte alatt alkotott jogi, tár-
sadalmi, művészeti, szépirodalmi vagy tudományos téren azért,
hogy Szent István magyarságának népe ideáljaihoz emelked-
jék, ezzel azonosulni tudjon. De a nemzeti gondolatot a nem-
zetközi, a vallásit a szabadgondolkodás, a morálist az
amoralitás őrölte fel…

A fenti sorokat bevezetőnek szántam. Ugyanis a II. világ-
háború utáni időszak szinte hasonló. Ennek ellenére hiszem:

„Szemétdombon is nyílik virág,
illattal, nektárral teli,
boldog elégedett, Napba tekint,
a hely jókedvét nem szegi,
magját hullatja újra, megint…
örömére annak, aki észreveszi.”

Ilyen mag népünk nemzeti lelkülete, az, ami minden körül-
mények között volt és van, kisarjad és kivirágzik nyelvében, a

nép ajkán élő regék-
ben, művészetben,
vagy mint Kner Izidor
(1860-1935) Magyar-
ország legkiválóbb
nyomdája és kiadóvál-
lalata Gyomán.

Kner Izidor célul
tűzte ki egy, a nemzet
lelkületét tükröző mű-
vészien és harmoniku-
san kivitelezett szép
könyv életre hívását.
Tehát olyan könyvek

megjelentetését, ahol a méret, a zsinórmérték, arány, vonalvas-
tagság pontosan összeillő a nyomdai betűkkel és a díszítő ele-
mekkel. Ezeket az alapelveket betartó feladathoz Kozma
Lajosban talált társat, akivel megvalósították a könyvművé-
szetnek szépséges „virágcsokrát” Monumenta Litterárum
címen, a világirodalom remekeiből és klasszikus költőink mű-
veiből álló sorozatát. Igen,
Kozma Lajos (1884-1948)
neve, grafikusművészi tevé-
kenysége bizonyára sokak
előtt nem ismeretlen. Mégis
el kell mondanom, hogy mint
építészmérnök, kiváló raj-
zoló és illusztrátor volt. Sze-
cessziós tollrajzokkal ő
illusztrálta Balázs Béla
(Bauer Herbert 1884-1949) a

„Fából faragott ki-
rályfi” című zenésí-
tett táncjátékát, a
„Kékszakállú herceg
vára” című egyfelvo-
násos opera (Bartók
Béla zenéjével), vala-
mint Révész Béla
(1876-1944) a kétkö-
tetes Ady tragédia íróinak könyveit.

Kozma Lajos 1917-1927-ig működött együtt a Kner nyom-
dával. Kner Izidornak a szép könyv elképzeléséhez tartozott
újra életre hívni a régi magyar hagyományt, hogy azok legye-
nek az általa kiadott könyveinek modernséggel, eredetiséggel a
barokk idők legszebb magyar népművészet és iparművészet al-
kotta motívumainak fametszetű díszei. Nagy feladat, különösen
egy szecessziós tollrajz illusztrátornak a magyar népművészet
dekoratív érzésvilágába átlényegülni.

De akármilyen furcsán is hangzik (saját tapasztalat), az ab-
szurd és nyomorúságos helyzetek mind-mind teremtő talaja a
hit, a szellem, az alkotás virágainak, mert Lumina in tenebris
clariora sunt, azaz sötétben tündöklőbb a fény! Az első világ-
háború végén végzetes helyzetbe került országunk nemzeti léte.
Az 1919-ben hazánkat megszálló románok miatt sok nemzeti
érték mellett Kozma Lajosnak is eddigi munkáival, otthonával
együtt mindene megsemmisült. Az elölről kezdés, a szorult hely-

zet „alakította” ki Koz ma
Lajos művészetében a Kner
Izidor  elképzelését, ami nek
eredménye az a magyar
népművészeti elemekből
építkező sajátosan egyé ni
könyv-díszítőművészet, fa-
metszetű iniciálé és díszítő
elem, a nemzetközileg is el-
ismert „Kozma-barokk”.

Ezzel az írásommal a
ma működő grafikusművészeknek figyelmét szeretném felhívni
arra, hogy nem lenne szégyen újra életre hívni a régi hagyo-
mányt, gondolkodásban, technikában ma sem.

Csiby Mihály

SZEMÉLYES EMLÉKEZÉS
RADNÓTI MIKLÓSRA,

SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN

Amikor 1967-ben férjemmel motorkerékpáron elhagytam
Magyarországot, a csomagtartón lévő sporttáskában egyetlen
könyvet vittem magammal: Radnóti Miklós összes verseit, egy
szimbolikus „töredéket” szülőföldemről, egyértelmű bizonyí-
tékául költészete, embersége iránt való érzéseimnek. Amit nem
kellett a csomagtartóra tenni, mert a szívemben tartom, az em-
lékeim voltak. Emlékeim a Múzsára, Gyarmati Fannira. Ne-
künk, diákoknak: Fanni néni volt. Amikor az 50-es években
középiskolába kerültem, több évi tanulás után is alig tudtam
oroszul. (Egyfajta passzív ellenállás eredményeként, az akkori
évek történelmi-politikai összefüggéseiből következően.) És
akkor a katedrán ott állt „Fanni”, sugárzóan, szigorú kontyából
göndör tincsek váltak ki és a költészet aurája lengte körül. Ra-
jongott érte az osztály, nemcsak mint a nagy költő megeleve-
nedett múzsáját tiszteltük és szerettük, hanem őt önmagáért is.
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