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Shah Gabriella

Csohány Kálmán illusztrációi
1980-ban hunyt el Csohány Kálmán grafikusművész. Idén lett volna nyolcvanöt éves… Harminc éve nem raj-

zolja már a pásztóiak, s rajtuk keresztül az egész emberiség örömét, bánatát. A jelenkor fájdalmainak enyhítésére 
azonban ma is meríthetünk erőt Csohány Kálmán grafikáiból, hiszen olyan hatalmas életművet hagyott hátra, 
melyből  jut vigasz az ezredfordulón túl is. 

Csohány Kálmán 1925-ben született a Mátra és a Cserhát hegységek által övezett Pásztón.  Salgótarjánban 
érettségizett, majd 1944-ben, a közép iskola elvégzése után – hogy ne vigyék be katonának – édesapja Erdélybe 
küldte, ahol fakitermelésen dolgozott. Az itt eltöltött esztendők nagy hatással voltak későbbi művészetére. Mi-
kor 1946-ban hazatért, húgát egyedül találta, mert édesanyja és drága nagyanyja meghaltak, édesapja fogságba 
esett.  Így ő lett a családfenntartó, először szénbányász, majd vasúti pályamunkás lett. Édesapja hazatérése után, 
1949-ben beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára. 1952-ben diplomázott grafika szakon. 

Még főiskolás volt, amikor megjelentek első illusztrációi, melyek meglepően érett kifejezésbeli sajátosságok-
ról tesznek tanúbizonyságot. Diplomamunkájául Móricz Zsigmond Rózsa Sándor című regényéhez készített tíz 
illusztrációt. A bizottság a bírálati ülésen egyöntetű véleménnyel rámutatott Csohány művészi érettségére, ki-
magasló illusztrációs készségére. Csohány ahhoz a nagy nemzedékhez tartozott, akik a ’60-as években a grafikát 
igen magas szintre emelték. A grafika a politika szemében alárendelt szerepet játszott az ’50-es évektől kezdve, 
ezért szabadabb pályát kínált a grafikusoknak, így az újjászületés talaja is ez lett. 

Csohány Kálmán számos megbízást kapott a Móra Ferenc Könyvkiadótól, s más kiadóktól, de sokat rajzolt a 
maga kedvére is. Az irodalom iránti szenvedélyes vonzalma eredményezte azt a rengeteg rajzot, melyet az olva-
sott művek váltottak ki belőle. Papírra vetette irodalmi élményeit, készített illusztrációkat magyar, román és bol-
gár népballadákhoz is. Így készültek szabadon a meseillusztrációk, a rajzok Anatole France, Áprily Lajos, Berzse-
nyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Fehér Ferenc, Illyés Gyula, Juhász Gyula, Kassák Lajos, Nagy László, Rad-
nóti Miklós, Weöres Sándor verseihez és szabad gondolataihoz, érzelmeihez vagy saját verseihez. A siker már ko-
rán rámosolygott.  Tamási Áron Ábel könyveinek, Tersánszky Kakuk Marcijának páratlanul eredeti illusztrációi-
val egyszerre grafikusaink élvonalába emelkedett, s vezető helyét haláláig megtartotta.  

Csohány nagyon sokat olvasott, s az irodalmi művek állandóan rajzolásra késztették. Ezek az illusztrációk 
azonban nem szorosan az irodalmi művet jelzik, hanem annak a hangulatát, az abból kapott élményt. Egyik ked-
venc regényéhez, Anatole France Thaiszához készített rajzainak szereplői néhány vonallal, lényegretörő egysze-
rűséggel megrajzolt apró figurák.   A regény főszereplője, a Paphnutiusz nevű sivatagban élő remete megtéríti 
Thaiszt, a bűnös város legszebb örömlányát, miközben szerelemre lobban a lány iránt. Míg Thaisz a szerelemben 
megtisztulva, üdvösségre jut, addig Paphnutius a paráznaság bűnébe esik. Ezt az átalakulást hihetetlenül nehéz 
képileg megfogalmazni. Csohány Kálmán azonban hatásosan tudta képpé alakítani ezt a lelki folyamatot az el-
kárhozás felé tartó szerzetes és a megtisztulás útjára lépő Thaisz alakjainak ábrázolásával.

Főiskolás korában, 1951-ben készítette el Szolovjov A csendháborító című regényének illusztrációit, majd az 
1970-es évek végén újra feldolgozta és a Móra Ferenc Kiadó megjelentette. A főhős Naszreddin Hodzsa, a Kö-
zel-Kelet legendás papja, az igazságosztó, aki túljár a gazdagok és hatalmasok eszén, és segíti a szegény népet. A 
regény színes, fordulatos cselekményét és Csohány rajzait is mulattató népi humor jellemzi. Ez jól illeszkedik 
Csohány Kálmán művészetébe: a humort meglátjuk az illusztrációiban, viszont saját, egyéni gondolatainak kife-
jezésében soha. Rézkarcait filozófiai mélységekben fogalmazta meg, úgy, mint aki az élet és túlvilág között átjár. 
Ilyenek például a Kapu előtt, Kövek között, Körforgás, Négy elem című alkotásai. 

Csohány Kálmán rengeteget volt otthonról távol, művésztelepeken, zsűrizéseken vett részt, egyéb művészeti 
elfoglaltságai is elszólították. Ilyenkor feleségével naponta váltottak levelet. A személyes hangú leveleiben több-
nyire aktuális munkáiról, mindennapjairól számolt be. Egy ilyen levélből értesültünk arról, hogy 1954-ben az 
Ifjúsági Könyvkiadó 16 db rajzot és egy címlapot rendelt meg a népmesékhez.  „Ez igen jó munka – írja Csohány 
–, mert azt mondták, hogy még ebben az évben eldolgozhatok rajta – nem sürgetik, csak szépen csináljam meg. 
Én remélem, hogy sikerült jól megérlelnem. Csak egy bosszant ezzel kapcsolatban. Megkértek, hogy a figurákat 
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inkább a mai élethez közelítsem, ne legyenek rajtuk túlzások, és az öltözékük is olyan legyen, amelyik a maihoz 
áll közelebb. Ezt még annak idején Tevan bácsi közvetítette nekem, s én megkérdeztem tőle, hogy van-e a va-
lóságban kacsalábon forgó vár, mert ha igen, akkor kérésüket méltányosnak találom. Tevan bácsi szomorúan 
mondta, hogy neki így tetszik, és ő elfogadná örömmel, de a felettesei… Tegnap aztán a feletteseivel beszéltem, 
tőlük hallottam ezt közvetlenül. Még olyat is mondott  az egyik, hogy nagyon ügyeljek a pozitív hős kidombo-
rítására. Annak ne legyen foltos, piszkos a ruhája, ne legyen kócos a haja stb. Mindezeket a szempontokat az 
Arany László  gyűj tötte népmesékhez mondották el!! Ezek egyenes következménye már csak az lett volna, hogy 
egyik-másik figuránál domborodjon ki a békeharcos jelleg, vagy esetleg az, hogy a Hazafias Népfrontbizottságba 
jelölték. Nem zavartatom magam, megcsinálom úgy, ahogy én akarom, ahogy én szeretem.”   Ez a függetlenség, 
az egyéni gondolkodásmód volt jellemző egész életére és munkásságára. 

Csohány Kálmán nemcsak a magyar népdalokat, népballadákat szerette, ismerte más népek mítoszait, meséit, 
balladáit, dalait is. Rengeteg rajzot készített bolgár, román népballadákhoz, és a ’70-es években visszanyúlt ko-
rábbi emlékeihez, a cigánydalok feldolgozásához. 1952-ben néprajzkutató barátját, Buchbinder Oszkárt kísérte 
el gyűjtőkörútjára, ahol megismerkedett a cigányság énekeivel, táncaival. Tusrajzok és rézkarcsorozatok szület-
tek e dalok nyomán. Ezeket az élményeit osztotta meg feleségével: „Kicsit mindig irigyeltem a gyűjtőket. Igen 
szép az. Oszkárral beszéltem, ő szintén gyűjtőkörúton van. A Néprajzi Múzeumtól küldték ki, fonográffal vég-
zi a gyűjtést, egészen speciális területen cigány népdalokat és táncokat gyűjt. Klára el sem hinné, milyen csodá-
latos dolgok vannak közöttük. Egy-kettőt már én is lejegyeztem magamnak. Igen érdekes, csodálatos ritmusúak 
a dalaik és a táncaik. Oszkár egyúttal a táncaikat tanulja.  Egy öreg, hetven éven felüli vajdával teremtett jó kap-
csolatot, akinek a törzse az 1890-es években jött a Kaukázusból. […] Szövegeik szépségben egyenértékűek a dal-
lammal. Leírok példának egyet: „Süsd fel Isten a napokat / hárítsa fel harmatokat. / Harmatokat a mezőről. / A 
bánatot a szívemből.” Vagy amikor az erdőről, mezőről énekel, s így fejezi be: „Benne, benne járok, / benne sír-
dogálok.”  

„Ma hétfő van, s még mindig a tegnapi élmények hatása alatt vagyok. Kint voltam a felvételen és gyűjtésen a ci-
gányoknál. Emlékszik, a múlt levelemben beszámoltam ezekről a kaukázusi cigányokról. Most vasárnap a nép-
rajzosokkal és filmesekkel én is kimentem hozzájuk. Dalaikat lemezre, őket magukat és táncaikat filmre vették 
fel. Délután 2 órától este 10-ig egyfolytában tartott a munka. Igen nagy kedvük volt, mert előtte beboroztak, s az-
tán már velünk nem sokat törődtek, mulattak úgy, ahogy jólesett nekik. Nagyon szép dalaik és táncaik vannak. 
Nem is hallottam és láttam ezekhez hasonlót. Táncaik hallatlanul tüzesek, különös ritmussal, dalaikban szép 
ékítmények, hajlítások vannak. Egyszer pattog és forr tőle az ember vére (magam is alig bírtam nyugodtan egy 
helyben maradni), máskor meg lassú, elnyújtott panaszkodás vagy zokogás. Élmény volt. És különben szinte aka-
ratomon kívül, hamar megbarátkoztam velük. Odajöttek hozzám a férfiak, és igen barátságosan kezdtek beszél-
getni. Feltűnt nekem, hogy a többiekhez nem vonzódnak úgy. Végre kiderült, hogy nagy fekete bajszom impo-
nált nekik. Meg is mondták. S akkor igazán megörültek, és veregették a vállamat, mikor mondtam, hogy most ki-
csi – és rendes körülmények között az államig szokott lelógni. (Ezt a kis hazugságot a barátság kedvéért voltam 
kénytelen tenni.) Igen respektálták. Az is nagyon tetszett, hogy a táncaikat egy-két próbálgatás után eltaláltam. 
Persze csak egy-két könnyebb motívumot, mert egyébként igen nehezek és nagy gyakorlatot kívánnak. A vajdá-
juk, Rupi bácsi hetven éven felül van. Még olyan bajuszt nem láttam, mint amilyen neki van. Hófehér, dús, tömött 
és két oldalon leér a két válláig. Szépen táncolt, különösen, mikor legkisebb lányával, a tizenkilencedikkel járta. 
Nagyon szép 15 éves cigánylány volt. Dalaik megvannak nálam lekottázva.” 

Csohány Kálmán témái között gyakran szerepelnek írók, költők, illetve történelmi személyek portréi. Csoko-
nai Vitéz Mihály, Juhász Gyula, József Attila, Ady Endre, Thomas Mann előtt egy-egy portréval tiszteleg. Nagy 
grafikai sorozataival Dózsa Györgyre, Kopernikuszra és Dürerre emlékezik. 1972-ben a Magyar Nemzeti Galé-
ria által kiírt Dózsa emlékére című pályázaton Csohány a nagydíjat érdemelte ki. A sorozat elkészítéséhez Juhász 
Ferenc: Tékozló ország című művéből merített ihletet.

1973-ban a budapesti Lengyel Intézet szervezésében a Műszaki Egyetemen megrendezték Kopernikusz szü-
letésének 500. évfordulója alkalmából a Kopernikusz-emlékkiállítást. Kopernikusz lengyel csillagász nevéhez 
fűződik a heliocentrikus világkép megalkotása, mely elmélet forradalmasította az egész világképet és meg-
alapozta Galilei, Kepler és Newton felfedezéseit. Csohány Kopernikusz-sorozata hat lapból áll. Az első lapon 
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Kopernikusz markáns arca és a korabeli divatnak meglelő frizurája jól kiemeli mélyen elgondolkodó tekintetét. 
Fejéből a gondolatok madarak képében szállnak ki. Repülnek a jövő felé, melyek a későbbi korok gépmadaraivá 
válnak. Ezek az ember alkotta repülő szerkezetek azonban már magasabban szállnak, mint a madarak. A követ-
kező lapokon ismét az előtérben jelenik meg Kopernikusz, mögötte azonban már a fejlődő jövő vívmányai. A 
nagyváro sok felhőkarcolói (II., V.), és a fekete gyárkémények, melyek hatalmas füstöt engednek az égbolt felé 
(II.), mind a jelenkori civilizáció eredményei.  A harmadik lapon Kopernikuszt profilból ábrázolja. Mögötte, a 
kép bal oldalán három űrhajó kilövésének lehetünk tanúi, melyek a csillagok és az égbolt meghódítására törnek.   
A negyedik lapon a tudós egész alakos képét látjuk, kezében a későbbi korok  eget kémlelő messzelátójával. Jobb-
ra tőle a jellegzetes csohányi virágok. Felvetődik a kérdés, mivé lett volna a világ, ha már Kopernikusz használ-
hatta volna a távcsövet. Míg Kopernikusz lehetőségei csak megfigyelésre és számításokra korlátozódtak, addig 
a jelen tudományos kísérleteit az űrrakéták segítik. Csohány kompozícióiban a lent és a fent, a múlt és a jelen, 
a jelen és a jövő szépen kettéválasztható egymástól. Különösen élesen ábrázolja ezt a második és ötödik lapon, 
ahol a csillagász fejére helyezi rá az épületeket, jelezvén, hogy mindaz, ami a mai világban van, az a kopernikuszi 
gondolatokon alapszik. A tudományosság és a ráció a szakralitás elé lép.  

Csohány Kálmán az ország több művésztelepének állandó résztvevője volt, dolgozott Miskolcon, Zsennyén, 
Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten. Az 1970-es évek máso dik felétől rendszeresen járt Hajdúböszörménybe 
a Hajdúsági nemzetközi mű vésztelepre. Megragadták őt is a város jellegzetes motívumai, a sajátos temetői fej-
fák, az ott élő nép eredete. A 16–17. századi hajdúság történetét grafikai so rozatban dolgozta fel. A nagy történel-
mi témák mindig vonzották, az 1972-ben készített Dózsa sorozatával a Magyar Nemzeti Galéria első díját kap-
ta. Csohány Dózsájához az alapot Juhász Ferenc Tékozló ország című eposza szolgáltatta. A Hajdútörténetekben 
évekkel később ismét vis szaköszönt a Dózsa-téma, a hajdúk voltak a paraszt vezér hívei, „legjobb szolgái” (Haj-
dútörténetek I. 1514 Dózsa zászlaja alatt). Csohány megeleveníti a szabad hajdúkat és a királyi hajdúkat. Az ira-
tos vagy királyi hajdúk a törökellenes háborúk zsoldos katonái, a zsold nélküli, csak prédából élők pedig az ún. 
szabad hajdúk voltak. A földönfutóvá vált jobbágyok, zsellérek, kis nemesek a szabad hajdúk sorait szaporították.

Szintén Hajdúböszörmény indította el Csohányt a kopjafa sorozat megalkotására: számtalan tusrajza és ak-
varellje örökíti meg a Tiszántúlra jellemző csó nak alakú, oszlopos, kontyos, emberalakú fejfákat. A reformáció 
előtt a temetőkben sírjelként fejfát, kop jafát használtak őseink, tehát csak a reformáció elter jedése és megerősö-
dése után vált általánossá a kato likus temetőkben a kereszt mint sírjel használata. A reformátusok azonban to-
vábbra is a fejfát használták, amelynek gyakorlata – egyes néprajzkutatók szerint – visszanyúlik a honfoglalás 
előtti korba. A fejfák alak jával ki lehetett fejezni az elhunyt nemét, vagyoni és családi állapotát, életkorát vagy 
társadalmi státusát. A vastag fából kialakított fejfa az idősebb, gazdagabb embert jelölte, míg a vékonyka a fiatal-
nak járt. Számtalan szimbólumot faragtak a fejfákra, melyek jelezték a foglalkozást is. Csohány Kálmán a haj-
dúböszörményi mű vésztelepi nyárból „már a minden panasznál beszédesebb, szépséges-szomorú fekete kopja-
fa sorozattal tért haza. Általuk mindenki, akit halottnak vélnek: él. Egymáshoz hajlanak, sustorognak, indákkal 
fogódznak egymásba, szomszédolnak, majd mindan nyian megindulnak ezek a furcsa lények, betipegnek lassan 
az őszbe s a télbe.”1 Em lékezés egy elhagyott kovácsműhelyre című Csohány-grafikán jelképszerű fogók lélekként 
repülnek a túlvilágra.

Rézkarcainak vissza-visszatérő jelképei az archaikus népi imádságban, a vallásos nép körében jól ismert apok-
rif evangéliumokban, a magyar népi hagyományban és más népek kultúráiban megjelenő archetipikus elemek.  
Csohány művészete az ősi magyar hitvilággal rokon. Középpontjában a világosság és sötétség, a jó és a rossz küz-
delme áll. Az ember, aki elsősorban önmagával küzd, önmagát kell hogy legyőzze. Ha kiállja a próbát, beavatottá 
válik, ha nem, lezuhan (pl.: Zuhanó). A Góg és Magóg, a Csodaszarvas és az Isten kardjához kapcsolódó mondáink 
mind-mind fellelhetők Csohány grafikáiban. Mindez annak köszönhető, hogy ő is népmeséken, népdalokon, ar-
chaikus népi imádságokon nőtt fel, melyek megőrizték számukra elődeink hitét.

Szorongásélményei, halálvíziói elől is a rajzolásba menekült, csupán itt volt ha talma e lelkiállapot fölött: a 
nyugtalanság, a félelem ragadozó madár képében jelenik meg, mely gyermekkorától kezdve élete végéig kísérte 
őt. (Szorongás, Ragadozó, A sárkány és a fiú)
1  Supka Magdolna: Csohány Kálmán – Corvina Műterem, Bp.: Corvina, 1986   59. p.
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Csohány Kálmán vérbeli grafikus volt. Ahogy ő maga mondta: „Nem színekben gondolkozom, hanem vo-
nalban. […] Vannak formák és tartalmak, amikhez nekem is szükségem van a színekre. De amit a vonallal és a 
fénnyel akarok kifejezni, ahhoz a fekete-fehér, a két véglet párbeszédére van szükségem. Nem teríthetem szét a 
színek színskálájára az igent és a nemet, a választ, amit a rajzaimtól várok. Hanghordozásukat árnyalhatom a szí-
nekkel, ezeknek dallamosságából hallgatom vissza a lírájukat. Ez az, amikre az akvarelljeimben is figyelek. De ha 
a dráma sűrűsödik, ha megszorítom a színeket, és – hasonlattal szólva – a fekete sápad bele a hamuszürkébe, az 
nekem többet árul el, mint ha a sárga válik krétafehérré.” Sohasem csábította el a grafika ezernyi technikai lehe-
tősége sem. Számára a vonal volt a fő kifejezési eszköz.  Rajzolói stílusa semmiféle irányzathoz vagy stílusjegy-
hez nem kapcsolható, kizárólag élményeinek mélyéről táplálkozik. A rézkarcok határozott, hibát nem tűrő vona-
lai örökkévalóságot jelentettek számára, s a leginkább kedvelt motívumait szánta sokszorosításra. 

Supka Magdolna művészettörténész fogalmazta meg leghitelesebben  Csohány Kálmán művészetének lénye-
gét:   „Csohány az a mű vész, aki kezdettől fogva a semmiségek költészetében látta meg azt az értéket, ami nélkül 
élni ugyan lehet, de álmodni nem!”


