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25 éve halt meg Csohány Kálmán grafikusművész. Özvegye, Klári néni azóta is gondo
san őrzi és ápolja örökségét, méltó módon rendezi és dokumentálja Csohány Kálmán 
műveit, s róla szóló újságcikkeket és egyéb írásokat. 

Hatalmas anyaggal rendelkezik, levelekkel, dokumentumokkal, kiállítási jegyzékek
kel, katalógusokkal, meghívókkal, megnyitó szövegekkel, talán fel sem lehet sorolni a 
teljes gyűjteményt. Mintegy másfél év munkájának köszönhetően, legutóbb azt a leve
lezést dolgozta fel, gépelte le, illetve toldotta meg visszaemlékezéseivel, amely közte és 
Csohány Kálmán között zajlott 1952-től egészen 1979-ig, a halálát megelőző hónapokig. 

Mivel Csohány Kálmán és felesége sokat éltek egymástól távol, a művésztelepi tar
tózkodások és az egyéb művészeti megbízások miatt, levélváltásra szinte naponta került 
sor kettőjük között. 

Nemrégiben készült el a teljes anyag, amiből most egy olyan válogatást kívánok 
nyújtani, amiből nemcsak Csohány Kálmán munkássága mögé nézhetünk, hanem kö
zelebb kerülhetünk hozzá mint magánember is. A dőlt betűvel szedett részek Csohány 
Kálmánné szavai, az ő visszaemlékezései, illetve magyarázatai. 

Budapest, 1952. okt. 26. 
„Meghallgatja majd egyszer Bach a moll szonátáját, s maga is biztosan cimbalom
párti lesz. Az embernek valóban szinte csak a zene ad kedvet, örömet. Ha másért 
nem - ezért érdemes élni." 

Budapest, 1952. nov. 6. 
„Készülök különben jómagam is a III. Képzőművészeti Kiállításra. Nemcsak műte
rem látogatásokkal és ellenőrzéssel, (amiket hivatalból kell tennem), hanem aktív 
részvétellel. Gogol „Holt lelkek" с regényéhez szeretnék illusztrációt készíteni és 
foglalkoztat bizonyos mértékig Csehov is. Utóbbi kitűnő jellemábrázoló és szeretnék 
tőle is egy-két novellát feldolgozni. Utóbbi időben mind erősebben vágyódom szak
mai munkát végezni, és annyira már el is jutottam, hogy táblámra rajzpapírt felra
gasztottam. Most ez alatt a 2 nap alatt remélem sikerülni fog ilyen irányú tervemből 
valamit megvalósítani. Egyik barátomnál kint van az állványom és az olajkészletem 
is egy félbemaradt önportréval egyetemben. Azt is ideje lenne már befejeznem." 

Budapest, 1952. nov.16. 
„Kicsit mindig irigyeltem a gyűjtőket. Igen szép az. Oszkárral1 beszéltem, ő szintén 

1 Buchbinder 
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gyűjtő-kőrúton van. A Néprajzi Múzeumtól küldték ki, fonográffal végzi a gyűjtést, 
- egészen speciális területen. Cigány népdalokat és táncokat gyűjt. Klára el sem hin
né milyen csodálatos dolgok vannak közöttük. Egy-kettőt már én is lejegyeztem ma
gamnak. Igen érdekes, csodálatos ritmusúak a dalaik és a táncaik. Oszkár egyúttal a 
táncaikat tanulja. 

Egy öreg, 70 éven felüli vajdával teremtett jó kapcsolatot, akinek a törzse az 1890-
es években jött a Kaukázusból. (...) Szövegeik szépségben egyenértékűek a dallam
mal. Leírok példának egyet: „Süsd fel Isten a napokat, hárítsa fel harmatokat. Harma
tokat a mezőről. A bánatot a szívemből." Vagy amikor az erdőről, mezőről énekel, s 
így fejezi be: „Benne, benne járok, - Benne sírdogálok." 

Budapest, 1952. nov. 24. 
„Ma hétfő van s még mindig a tegnapi élmények hatása alatt vagyok. Kint voltam a 
felvételen és gyűjtésen a cigányoknál. Emlékszik, a múlt levelemben beszámoltam 
ezekről a kaukázusi cigányokról. Most vasárnap a néprajzokkal 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 aztán már velünk nem sokat törődtek, mulattak úgy, ahogy jól 
esett nekik. Nagyon szép dalaik és táncaik vannak. Nem is hallottam és láttam ezek
hez hasonlót. Táncaik hallatlanul tüzesek, különös ritmussal, dalaikban szép ékít
mények, 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 akaratomon kívül, hamar megbarát
koztam velük. Odajöttek hozzám a férfiak és igen barátságosan kezdtek beszélgetni. 
Feltűnt nekem, hogy a többiekhez nem vonzódnak úgy. Végre kiderült, hogy nagy 
fekete bajszom imponált nekik. Meg is mondták. S akkor igazán megörültek, és ve
regették a vállamat, mikor mondtam, hogy most kicsi - és rendes körülmények kö
zött 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 egyéb
ként igen nehezek és nagy gyakorlatot kívánnak. A vajdájuk, Rupi bácsi 70 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 ná
lam lekottázva."2 

Budapest 1953. jan. 11. 
„A héten öröm ért (...) A Fővárosi Képtár előjegyezte minden rajzomat a kiállításon. 
Meg fogja vásárolni a Képtár részére (...) Minden művésznek titkos vágya, hogy a 
Szépművészeti Múzeum, vagy a Fővárosi Képtár megvegye munkáit. Ez nálunk a 
non plus ultra,- ez jelenti az elismerést. Én ezt nem vártam - őszintén mondom. 
Nem vagyok nagy képességű művész, tudom magamról, hogy kis körben mozgok. 
Ez nem szerénység, vagy önmagam lebecsülése, hanem önmagam helyes ismerete. 

Csohány Kálmán 1977-ben tus-, 1978-ba rézkarcsorozatot készített Cigánydalok címmel. Ezek 
alapja a fent említett gyűjtés volt. 
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E mellett azt is tudom, hogy amit dolgozok - szívvel csinálom. Szeretem az embere
ket, s munkáimban mindig az a kiindulópont és a megérkezés. Tudom azt is, hogy 
fogok tudni népet és gyönyörködtetőt adni az embereknek. Jobbakat és szebbeket, 
mint eddig. De ezt még is csak kis körnek tarthatom, halk szavú és csendes terület
nek. Én megelégszem vele, nem vágyom nagyobbra, mert képességeim csak eddig 
szólnak. Annál nagyobb örömet úgysem okozhat semmi, mint az, hogy az emberek 
megértik és szeretik. Sokan mondták eddig is, és ezt mondta a Képtár igazgatója dr. 
Végvári Lajos is. Nem vártam ezt az elismerést, - de annál kellemesebb meglepetést 
és örömet okozott." 

Budapest 1953. febr. 16. 
„...örülök a »Csendháborító« sikerének. Kicsit éreztem is, hogy nem lesz vele semmi 
baj, - igen hálás az a darab, különösen pedig ha a vásárhelyiek adják elő...Szóval az 
eredmény nem lehetett vitás. Szeretem én is, sokat foglalkoztam vele. Negyedéves 
koromban ez volt a vizsgamunkám témája, egy színes sorozatban megillusztráltam. 
Egy-kettő még most is megvan belőlük így Dzsafar uzsorás figurája, Naszreddin 
Hodzsa a háremben stb. Igen élveztem, nagy kedvvel csináltam. Jó lett volna nála
tok színpadon megnézni." 

Budapest, 1953. máj. 31. 
„Most kaptam felszólítást a Képzőművészeti Alaptól, hogy a mellékelt kérdőívet tölt
sem ki, mert fel szándékoznak venni az Alap tagjai közé... 

Értesítettek, hogy illusztrációm közül Romániába visznek ki pár darabot bukares
ti kiállításra." 

Budapest, 1953. jún. 28. 
„Most pedig egy örömhír Kicsi. Kezemben van a lakáskiutalásunk a II. ker. Tanács
tól. А Кару utcai házba megyünk. Tegnap délután voltam kint megnézni. A szoba 
elég nagy, két tartóoszlop is van benne. Úgy látom megfelelő lesz nekünk." 

Budapest, 1954. ápr. 1. 
„Megkaptam a tankönyv kéziratát is. Mostmár erős ütemben hozzá kell látnom a 
munkához." 

Budapest, 1954. okt. 23. 
„Csinálom a »Nyúlpaprikást«" -, most éppen az öreg Gazsit rajzoltam meg. A jövő 
héten készen kell lenni vele. Az Ifjúsági Könyvkiadó 16 db rajzot és egy címlapot ren
delt meg a Népmesékhez. Ez igen jó munka, 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 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 valóságban 
kacsalábon forgó vár, mert ha igen, - akkor kérésüket méltányosnak találom. Tevan 
bácsi szomorúan mondta, hogy neki így tetszik, és ő elfogadná örömmel, de a „felet
tesei"...Tegnap aztán a „feletteseivel" beszéltem, tőlük hallottam ezt közvetlenül. 
Még olyat is mondott,, az egyik, hogy nagyon ügyeljek a „pozitív hős" kidomborítá-
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sara. Annak ne legyen foltos, piszkos a ruhája, ne legyen kócos a haja, stb. Mindeze
ket a „szempontokat" az Arany László gyűjtötte népmesékhez mondották el! ! ! Ezek 
egyenek következménye már csak az lett volna, hogy egyik-másik figuránál dombo
rodjon ki a „békeharcos" - jelleg, vagy esetleg az, hogy a Hazafias Népfrontbizottság
ba jelölték. Nem zavartatom magam, megcsinálom úgy, ahogy én akarom, ahogy én 
szeretem." 

Budapest, 1954. nov. 18. 
„Harmadik napja vagyok Bonyhádon. Szemléltető táblákat és portrékat rajzoltam." 

Budapest, 1954. dec. 6. 
„Ma megyek be délután az Ifjúsági Könyvkiadóba, azt mondtam Neked, hogy elfo
gadták a rajzokat. (Azt nem tudom biztosan, hogy örömmel fogadták el. Nagyon ne
hezemre esett akkor beszélni). Ma azért megyek be, mert a rajzokat bent lehetett 
hagynom. Fazekas Annának is meg kell előbb nézni. Változott azonban a könyv 
technikai kivitele. Eredetileg A5-ös méretre volt tervezve. Ilyen méretre csináltam a 
rajzokat is. Az A5-ös méret a megszokott könyvtípus. (...) A Tamási könyv azonban 
francia 5-ös könyv lesz, - ami keskenyebb (kicsit elegánsabb is) ennél. 10 oldal lesz 
a rajzoknak. Nekem ez kedvező, mert több idő lesz egy-egy rajzot kiérlelni. (Erede
tileg ugyanis 20 darab rajzra gondoltak január elejére.) Ha viszont 10 db.-nál többet 
készítek akkor sincs hiba, mert könnyen lehet, hogy beleteszik. Biztos, hogy többet 
készítek, de így nyugodt vagyok, hiszen 15-20 -ból könnyebb kiválasztani 10 jó raj
zot, mint 20-ból 20-at. (...) 

Hogy visszatérjek még egy kicsit a saját munkámra, - érdekes dolgot mondok: 
Mióta a meseillusztrációt félretettem az Ábel miatt, - azóta rengeteget érlelődött és 

gazdagodott bennem a mesekönyv. Kis szabadidőmben, autóbuszon, vagy villamo
son önkénytelenül is néha-néha egy-egy meséjével foglalkozom, - s anélkül, hogy tu
datosan foglalkoznám vele, egyre épül, új meg új fordulattal gyarapszik bennem a té
ma. Mire hozzájutok a kivitelezéshez, - már csak az lesz talán probléma, hogy me
lyiket válasszam a lehetőségek közül. Nagyon örülök ennek, és izgatottan várom, de 
egyelőre egész szívem az Ábelé, s mindent elkövetek, hogy a legjobbat adjam abból, 
amire képes vagyok." 

Budapest, 1955. jan. - svájci kiállításra kértek tőle rajzokat. 
A Külügyminisztérium 6 db rajzot vett meg a Műcsarnoktól. 3000 Ft-ot kapott érte. 

Budapest, 1955 febr. 5. 
„Szombat délután van. Délután bent voltam mindkét könyvkiadónál. A Tersánszky 
kötethez már vittem be 2 rajzot. Jónak tartották. Holnap (vasárnap) kijön a könyv 
szerkesztője is, hogy megbeszéljük még a továbbiakat. 

Aztán lementem a harmadik emeletre Tevan bácsihoz, aki időközben már távira
tot is küldött utánam, hogy mi van már a Kinizsi rajzokkal. Bizony szűkítették a ha
táridőt. Február 10-12-re készen kell lennem a Kinizsivel könyvcímlappal együtt. Hát 
most már nekiláttam. Általában 1/4 8 - 8-kor kelek reggel, s míg bírom energiával, 
addig dolgozom. Ez a február nehéz hónap lesz. Tegnap is 1/4 1-kor hagytam abba 
a munkát." 
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Szófia,1955. jún. 6. 
„Cseh gép volt, a személyzet is cseh. (...) Körülöttünk lengyelek ültek, azokkal meg
barátkoztunk, még énekeltünk is. Nekem szerencsém, hogy bármilyen nációval ta
lálkozom, ismerek egy-két népdalt, s máris megvan a közvetlen barátság." 

Szófia, 1955. jún. 11. 
„Hétfőn este Christo bátyjánál voltunk egy páran. A bolgár állami népi együttes 4-5 
tagja volt ott, akik a legszebb dalaikból adtak elő. Persze ez közvetlen baráti hangú 
volt. Ott ettünk, ittunk, daloltunk közben. Ott voltak a mexikói művészek is. (Nem 
tudom már, hogy erről írtam-e az előző levelemben, mexikói művész van itt egy ki
állítás anyagával. Nagyon érdekes és szimpatikus emberek. 

A kiállításra vonatkozóan annyit, hogy sikerült megkapni a legjobb termet, csak az 
aggaszt mostmár, hogy nagyon kevés idő van a rendezésre. Csak 13-án foghatunk 
ehhez hozzá, mert a terem addig foglalt, s 15-én már nyitni kell." 

Trnovó, 1955. jún. 20. 
„A kiállításnak is sikere van, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hó munkát végez
tünk. A kiállítás szerdán este megnyílt. Pénteken egy nagy társas busszal aztán elin
dultunk. Útközben tudtam meg, hogy valami díjat nyertem a kiállításon, de bőveb
bet nem tudok róla. Talán Te is hallottál róla." 

Szófia, 1955. júl. 11. 
„A magyar kiállításnak igen nagy sikere van. 15-ig meg kellett hosszabbítani. Eddig 
100.000 látogatója volt. Ez óriási szám. Ma szereztem katalógust, majd viszek haza." 

Visszaemlékezés -1956. 
Eljött 1959. január végén Soroksáron elég komoly földrengés volt. Mi is a rázkódásra 

ébredtünk, ijesztő volt hallani a poharak csengését a szekrényben, a tetőpala csikorgását 
és a titokzatos morajt a föld alól. Kora reggel volt már, bekapcsoltuk a rádiót és megerő
sítette gondolatunkat, hogy ez valóban földrengés volt. Ez az élmény Kálmánra nagyon 
mélyen hatott. Az utórezgések, amü más meg sem érzett, teljesen kihozták a sodrából. 
Ekkor mesélte el, hogy mikor ő született, 1925. január 31-én Eger környékén volt földren
gés és azt még Posztón is nagyon lehetett érezni. 

1956-ban jelent meg rajzaival Tamási Áron: Ábel az országban, Máthé Lídia: Bujdo
só szó és Sz. Morvái Judit: Asszonyok a nagycsaládban című könyve. 

Kálmán sokat rajzolt. Az ablakkal szemben a két oszlop között volt a kis asztal, lete
rítette újságpapírral, maga köré készítette a szükséges dolgokat, leült az asztal mögé a fo
telba. A rádióban általában mindig talált szép zenét, azt hallgatta, vagy lemezeket tett 
fel. így készültek akkor szabadon a meseillusztrációk, rajzok Anatole France Thais-ához, 
Weöres Sándor verseihez és szabad gondolataihoz, érzelmeihez. Kiállításokra általában 
ezekből válogatott. A megrendelésre készített rajzok egy részével nagyon megkínlódott, 
azokkal a rajzaival elégedetlen is volt. Ebből az időből a Tersánszy Vándorához készült 
rajzokkal volt elégedett. 
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Visszaemlékezés - 1957. kora tavasza: 
Kálmán a belső szobában rajzolt, monotípiákat csinált. Ebben az évben jelent meg 

az ő rajzaival Tamási Áron: Ábel Amerikában, Tersánszky J. Jenő: Kakák Marci ifjúsá
ga, Joós F. Imre: Kaponya Szilveszter kalandjai és az egyik legkedvesebb könyve: Wolf 
Mankovuitz: Gödölye két garasért. Május első napjaiban egy képzőművész csoporttal Len
gyelországba utazott. 

1957. nyarára legnagyobb örömünk a két egészséges gyermekben volt. Az emberi kap
csolataink is szépen kialakultak. Nemcsak itt a házbeliekkel, hanem a baráti kör is ki
alakult a közelünkben. Gerencsér Feri ideköltözött még a tavasszal a Krecsányi utcába, 
ahol már régebbi igaz barátok laktak. Ritly Vali a férjével Bán Róberttel és kisfiával, And
rissal, Horváth Terikéék, Obersovszky Gyula, Petrovics Emil, Varga Imre a feleségével, Il
dikóval, Berza Laciék. 

A nyár egy részét Vásárhelyen töltöttük, ahol Kálmánnak jó barátai, müvésztársai 
részben ott laktak, részben lejártak. Abban az időben Kaján Gyula, Nóvák Lajos a fele
ségével, Gacs Gábor, Kondor Béla, Kamotsay István, Kurucz D. István, Szabó Iván (csak 
ők jutottak az eszembe), de Miklós bácsinál,3 aki 1957-ben igazságtalanul börtönben 
volt, voltak a nagy találkozások. 

Ezen a nyáron kezdett bejárni Kálmán a Majolikagyárba. Kaján Gyula volt a gyár 
művészeti vezetője, aki az alapító nagy művészek, Tornyai János és Endre Béla szellemét 
képviselve lehetővé tette, hogy a városban tartózkodó kísérletező kedvű, képzőművészek 
bejárhassanak a gyárba. Szabó Iván már régebben dolgozott ott, mikor Kálmán is vele 
tartott. Az első próbálgatásokból egy komoly korszak indult el. Nagyon megszerette. A 
mázalásra előkészített, szépen korongozott, kiégetett tálakból, vázákból lehetett válasz
tani és azt a saját elképzelése szerint mázalta. Az volt a feltétel, hogy kettőből egy a gyár 
tulajdona marad. így keltek életre a vázákon a lovak, halak, madarak, táncosok és min
den más elvont gondolat. Aztán jöttek az előre gyártott lapok, amik a papírnál izgalma
sabb alapot adtak. Eleinte azt mondta, hogy a kerámia számára kiegészítő sportág, de 
pár év múlva már komoly megbízásokat kapott és teljesített. 

A közélettől teljesen visszavonult, olvasott, rajzolt. A rajzai alapjául Arany László: 
Magyar népmese gyűjteményét, Csanádi-Vargyas: Röpülj páva röpülj с magyar népbal-
ladás és balladás dalok kötetét, Hegedűs Lajos: Moldvai csángó népmesék és beszélgeté
sek с gyűjteményét és a Folklór Intézet Kolozsvári Osztályának gyűjteményéből szerkesz
tett Moldvai csángó népdalok és népballadák с kötetét forgatta. Kiegészítésként ahhoz, 
amit ő a Csíki Havasokban a csángóktól élőben megtanult, és mély érzéssel énekelt. Ezek 
az érzések kerültek tollal, nádtollal, tussal, diófapáccal papírra, és mázzal vázákra, ma-
jolikalapokra. Ezeket adta be kiállításokra, abban az időben nagyon sok mindent kife
jeztek, amit másként nem lehetett volna. Abban az időben Nóvák Lajossal sokat kijárt 
Körtvélyesre, Vásárhely határába és a városszéli utcákba akvarellezni. 

Visszaemlékezés -1958. 
Akkoriban kapta az első kerámiafal megbízásokat. A Metropol szálló gyorséttermé

be, azután a Fóti Gyermekváros egészségházának a várótermébe. Mindkettő nagy mun
ka volt, meg mellette még saját örömére is dolgozott. 

1958-ban 3 könyv jelent meg a rajzaival: Bóján Bolgár: Szodoma kapusa, Kolozsvári 
Grandpierre Emil: Foltonfolt király és Pierre Mac Orlan: Ködös utakon. A két utóbbit na-

Galyasi Miklós (a szerk.) 
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gyón szerette. Mikor a meséskönyvet rajzolta, örömét lelte a nagyon kicsi rajzokban, na
gyon sokat nézegette, sokat tanult belőle. 

Mi itt éltünk (Bp. II. ker.) Anyuka segítségével, Kálmán Vásárhelyen teljesen beépül
ve a családba, az ottani baráti körbe szorgalmasan dolgozva a majolikagyárban. 

1958. október 14-én írta be a „Jegyzetek" с kemény kötésű füzetébe: 

A sárkány és a fiú 

Játszik a fiú billeg az újjá, 
Szél viszi lágyan a sípja szavát, 
Felette árnyak - sötét a sárkány 
Lecsapni készül, nyújtja a karmát. 

Nap ragyog, s kéken Borúja sűrű ... 
Derült az ég fenn, Torkát, mint gyűrű 
Madárral versenyt Szorítja gyakran 
Szárnyal a dal, A fáj dalom... 
Ború, ha feljő Vergődik, jajdul 
A sötét felhő Panasszá halkul 
Közelebb hozza S terjed az árny 
A karmokat. Az avaron 

Fújja tovább hát, nótája szárnyal 
Ha örül, szemén könny pereg, 
Mert, ha elhalkul, erőtlen, elfúl... 
Sötét a sárkány - fent lebeg. 

A sárkány és a fiú ebben az időben készült rajzain, tálon, majolika-lapon szerepel. 
Egy nagy rajzsorozat maradt ebből az időből, amit eszkimómesékhez, történetekhez 

készített. 
Egy új nagy barátság is fűződik ehhez a korhoz. Gaál Pista talált Kálmánra, bátyjá

nak volt Kálmán osztálytársa Pásztón, ott egy cserkészcsapatban voltak. Évek óta nem 
tudtak egymásról. Nagy öröm volt újra találkozni és hogy mindketten ígéretes pályán vol
tak, Pista 1958-ban már nemzetközi elismerést kapott a Pályamunkások с kisßmjeert. 
- Nemcsak a közös gyökerek, hanem a közös ízlésvilág, az igény a nagyfokú műveltség
re a zenében, irodalomban és a képzőművészetben. 

Hódmezővásárhely, 1959. máj. 21. 
„A majolikagyárban ma estig összesen 103 lapot készítettem el. Ebből kb. 28-30 lap hasz
nálható. Olyan talán 3 db van, amelyik teljesen tökéletes, mert a többi is berepedezett, de 
talán mégis föl lehet használni. Klárikám, el nem képzeled, hogy milyen idegfeszítő ez a 
viaskodás az anyaggal. Már-már azon a határon mozogtam, hogy így én nem tudom to
vább csinálni. Jönnek ki a legszebb lapjaim tönkremenve. Az még bosszantóbb, ha kü
lönben teljesen jó alap, de akad benne olyan kis hiba, amivel mégsem lehet átvenni. Sok 
olyan is van, ami a kemencéből épen jön ki, s mire hozzám kerül, a szélei le vannak ütőd
ve. S ezeket is kezdhetem mindig elölről. Van olyan négy lapból álló sorozatom, amit ma 
csináltam meg negyedszer. Estére, mire ott befejezem a napi munkát már nagyon fáradt 
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vagyok. Zúg a fejem és verejtékezem, minta gőzfürdőben lennék. De nem a fizikai meg
erőltetéstől. Micsoda pech az, amit a főmérnök mond, hogy eddig egyáltalán nem törtek 
a lapok, s véletlenül most olyan lehetetlen rossz masszát gyúrtak, - éppen most - hogy 
mind törik. Az ő sima lapjaik is. A héten már legyártottak új masszából lapokat, most vár
juk, hogy száradjon. De én nem vagyok gép. Én még ilyen munkát egyáltalán nem csi
náltam, ahol ennyire hiábavaló minden. Pedig meg fogom csinálni. Reggel fizikailag fá
radtabb vagyok, mint este, mégis úgy kezdek hozzá, hogy mennie kell. Reggel 7-kor me
gyek el, és este 6-7-ig vagyok kint. Még két hét van, majd lesz valahogy. 

Visszaemlékezés -1959. 
Augusztusban a bolgárok meghívására pár hétre leutaztunk vonattal. Burgaszban 

láttam meg a tengert. Onnan hajóval mentünk Szozopolba, ahol egy halász családnál 
laktunk. Tőlük jártunk ki naponta a tengerre még teljesen természetes körülmények kö
zött. Ott Kálmán hajnalonként sokat rajzolt, akvarellezett. 

Visszaemlékezés -1960. 
Kálmán folyamatosan kisebb-nagyobb megszakítással Vásárhelyen dolgozott a majo-

likagyárban és élte az ott kialakult társadalmi életét. 

Hódmezővásárhely, 1960. jún. 10. 
„Tegnap voltán bent Szegeden a Szemklinikán. A professzorral néztük meg a helyszínt. 
A cserepek már be vannak építve, csak az oszlopok csupaszok még. A helyszínen foko
zódott az aggodalmam, mert én mindig úgy tudtam, hogy a falak csempéi zöld színű
ek, s abból a két általam világosabbra tervezett két oszlop kiemelkedik. De a falak vilá
gosak, szinte türkizzöldek. Ha meg az oszlopot sötétebbre veszem, nem jön ki a fekete 
rajz. Szóval ezen a megoldáson töröm a fejemet. Arról nem is beszélek, hogy a lapok 
még nincsenek megrendelve, s határidőre egyáltalán nem lesznek készen. 

Megnyílt a mai magyar illusztrációs kiállítás. Ott nekem is van két rajzom. A József 
Attila: Holt lelkek és Radnóti Miklós: Gyökér с versek illusztrációi. Most, hogy vé
gignéztem még egyszer a kiállítást, úgy láttam, hogy nem hatnak ott rosszul. Szom
batra meg Mártélyra szeretnék kimenni rajzolni meg festeni." 

1960. nov. 17-én Berza Lászlónak írt levél a Kecskeméti Művésztelepről 
„...bolgár népköltészeti gyűjteményt illusztrálok, csak úgy magam kedvére. Színes 
páccal rajzolok, elég érdekes technikailag is. Úgy érzem, eléggé újszerű." 

Kecskemét, 1960. dec. 9. 
„Most egyszerre két kerámia tervet is készítek. A deszki szanatórium két gyermek 
termének 2-2 falát kell kerámiával díszíteni, azonkívül újratervezem a kelebiai vas
útállomást, mert amit csináltam, azt nem fogadták el. Makrisz ugyan azt mondta (itt 
van ő is), hogy ne csináljak másikat, mert ő ezt nagyon jónak találja, és kérjek felül
vizsgálást. (Az történt ugyanis, hogy a meghívott művészek nagyrésze - így Makrisz 
sem - jelent meg, az építész sem volt ott, így majdnem azt mondhatni, hogy csak az 
Alap hivatalnokai döntöttek így.) - Azért csinálok másikat is." 

1961. szept. 7. - Miskolci Művésztelep 
„Kicsit nehéz most átállni rézkarcra, hiszen több mint 10 éve, hogy egyáltalán nem 
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csináltam, de pár darabot talán azért sikerül hazavinnem. (...) Hét darab kis rézkar
cot csináltam eddig, most akarok áttérni a nagyobbakra." 

Miután hazajött Miskolcról kijárt Dömösre Nóvák Lajoshoz rézkarcokat csinálni. Kál
mán ott szárnyakat kapott. A környezet, a légkör nagyon termékenyítőén hatott rá. Ez 
aztán Lajosra is visszahatott. Eredményes, jó időszak volt. Az I. Miskolci Országos Grafi
kai Biennalen, 1961-ben a katalógus szerint a következő rézkarcokkal szerepelt: Vadlu
dak, Szozopoli házak, Vak lány, Lovas, Hazafelé, Pásztorfiú. 

1962. szept. 25. Miskolci Művésztelep 
„Ma délelőtt érkezett meg az Alaptól a szerződés 6 példányban."4 

Visszaemlékezés -1962. 
1962. tavaszán és nyarán készítette el Hódmezővásárhelyen a Kelebia Határátkelő Ál

lomás fogadótermébe a 12 m2 -es faliképet, a budapesü Chinoin Gyógyszergyár óvodai 
foglalkoztatójába elszórt kerámia faliképet és a szekszárdi kórház éttermébe a csempével 
burkolt végfalon elszórtan elhelyezett figurális mázas faliképet. 

Visszaemlékezés -1963. 
1963. tavaszán és nyarán elkészült az Énekek éneke a Karancs Szálló bárjába és az 

orosházi üveggyár épületének előcsarnokába a falburkolat színterve. Dömösön Nóvák 
Lajoséknál készített rézkarcokból állította ki a II. Miskolci Országos Grafikai Biennalen a 
következőket: Madarak, Egyedül, Kassák verse, Anügoné, Kapu előtt, Külváros, Fenyők. 

Visszaemlékezés -1964. 
Megbízást kapott Kálmán a soproni Fenyves Szállóba 400 m2 falfelület hódmezővá

sárhelyi burkolatának a megtervezésére, amit 80 m2 elszórt falikép díszít. A tervet áprili
sig kellett elkészíteni. A nagy munkát a vásárhelyi majolika gyárban júliustól októberig 
Ludmány Ottó festőművésszel készítették el. 

Áprilisban kapta meg a Munkácsy-díj III. fokozatát. 
Júniusban nyílt meg a XXXII. Velencei Biennale, ahol Barcsay Jenővel és Segesdy 

György szobrászművésszel hárman képviselték a magyar képzőművészetet. Augusztus
ban még el kellett készíteni egy vázlatot az ajkai művelődési ház előcsarnokába egy 25 
m2-es falfelület dekorálásának a megoldásához, amiben 6-8 m2 figurális kompozíció el
szórva helyezkedik el. Ennek is az anyaga vásárhelyi majolika. 

Visszaemlékezés -1965. 
1965. február 3-án nyílt meg Kálmán első önálló kiállítása a Dürer Teremben. Supka 

Manna nyitotta meg. 

Miskolc, 1966. aug. 10. 
Újra Miskolcról írok. De most annyi keserűség van bennem, a pesti fönntlét semmi 
örömet nem okozott. A kiállítás jól sikerült, azt nem bántam meg. Hanem másnap -
hétfőn - szaladgáltam a dolgaim után és semmi sem sikerült. Az első az, hogy a pénz 

4 A salgótarjáni Karancs Szálló bárjába tervezett faliképhez 
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még mindig nem érkezett meg, tehát a rézlemezeket nem tudtam kiváltani. Azután 
habkövet, alapozókúpot, salétromsavat egyáltalán nem lehet kapni. Kondor Bélával 
letalpaltuk a lábunkat -, teljesen eredménytelenül. Olyan elkeserítő az, hogy illeté
kesek tudnak hivatkozni és tetszelegni a magyar grafika sikereivel, de a legalapve
tőbb anyagról, amivel a grafika létrejön, arról nem gondoskodnak. Akkor elmentem 
a rézkarcnyomdába, hogy leadjam a két megrendelt rézlemezt, (júl. 28-án rendelték 
meg, és én aug. 9-én vittem el.) Ott legnagyobb csodálkozásomra közölték velem, 
hogy nem tudnak a megrendelésről, van-e róla papírom. Visszamentem az 5-össel a 
papírért, és az orruk alá tettem. Erre bocsánatot kértek, de hogy ebből mikor lesz va
lami, az kérdés. Annyira megalázó és bosszantó, hogy ezek, akik belőlünk élnek, 
hogy húzzák-vonják a dolgokat és hogy kitolnak velünk. 

1967. év főbb eseményei 
1966. dec. 16-án meghalt Kohán György. 
1967. aug. kiállítás Nóvák Lajossal Alfonsineban, novemberben Törökországban Tar 

István szobrászművésszel kiállításrendezés. 
Decemberben nagydíj a N. Miskolci Országos Grafikai Biennalen. 
Április 28-án volt Örkény István Tóték című darabjának a bemutatója. 
Év elején Dayka Margit felkérte Kálmánt, hogy a Tótékhoz készítsen rézkarcot, 

amit a színészek ajándékként Örkény Istvánnak a bemutatón átadnak. Három le
mezt készített: 

1. Egy Örkény színdarab emlékére 
2. Egy Örkény darab tiszteletére 1. 
3. Egy Örkény darab tiszteletére II. 

Örkény István egy dedikált könyvvel nyugtázta. 

Visszaemlékezés -1968. 
Ebből az évből levelet nem találtam. A főbb eseményeket megpróbálom visszaidézni. 

Ekkor rajzolta Illyés Gyula. Az éden elvesztése és Déry Tibor: Szembe nézni с kötetéhez 
az illusztrációkat. Az egyik rajz egy fotelban ülő alakot ábrázolt, akinek a lába, az előt
te lévő széken volt. Déry Tibor kérésére levette a lábát a székről. 

Ebben az időben Krajcsovits Margitkával és Benkő Icával bérelt egy kerámiaműhelyt 
először az Andrássy úton, később a Munkácsy Mihály utcában, ahol nagy élvezettel ko
rongozott, tálakat mázalt. 

Rézkarcokat is készített, ekkor készült a „Régi képek"sorozat sok más mellett. Július
ban nyitotta meg Supka Manna Hódmezővásárhelyen a Tornyai János Múzeumban az 
önálló kiállítását. 

Ősszel felkereste Nagy József, Pásztó tanácselnöke és felkérte, hogy a megnyíló új mű
velődési házban rendezzen önálló kiállítást. Novemberben Supka Manna azt is megnyi
totta. 

Visszaemlékezés -1969. 
1969 első napjaiban Kálmán lement Vásárhelyre az ajkai kerámiafalat elkészíteni. 

Hódmezővásárhely, 1969. jan. 15. 
„A majolikagyárban igen jó tempóban dolgozok. Holnapra, tehát csütörtökre azt hi
szem az egész felület faragásával készen leszek. Jövő kedden már a mázat rakom fel 
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rá, és ha minden jól megy, január végére ezzel a munkával készen leszek. Csak el ne 
kiabáljam." 

Hódmezővásárhely, 1969. jan. 20. 
„...a gyártásvezető felajánlotta, hogy az összes lapjaimat az elektromos kemencében 
égetik ki. Ez azt jelenti, hogy sokkal biztonságosabb és jobb, mint a csőkemence, 
ahol sok, váratlan dolognak van kitéve a kerámia. Ezt csak különleges vázák számá
ra tartják fenn, és most az én lapjaimat is ebben égetik. (...) Amikor a soproni kerá
miát égettem, addig törtek a lapjaim, míg a kemenceberakónak meg nem ígértem 
végzésre 20 liter bort. Attól kezdve rendben ment minden. 

Más az, ami miatt el vagyok keseredve, ami miatt Te sem nyugtatsz meg. Az ösz-
szes lapjaim megfaragva, megvésve ki vannak égetve és már ezeknek a felét is felrak
tam mázzal. Tudod, hogy a terv szerint csak a motívumok, mázasok, körülötte a lap 
tanúr terrakottának volt tervezve. Az építész (Bozai) itt megbeszélte, hogy mivel 
nem szép a színe az agyagnak, piros engóbbal (máz nélküli földfesték) kell lekenni. 
Csakhogy a cserép leveti az engóbot, mint ahogy az eddigi próbaégetéseim bizonyít
ják. Csak a nyerslap veszi fel, az enyémek pedig ki vannak égetve. Tehát az engem 
nem izgat, hogy ami nem sikerült azt újra meg kell csinálni. Eddig is megcsináltam 
kb. 20 db törött lapot újra. De hogy az egészet újra kezdjem, mikor már lassan túl 
lennék rajta napi 12-14 órai megállás nélküli munkával, az már az én idegeimnek is 
sok. 

Miskolci Művésztelep, 1969. szept. 27. 
»... előbbre került a zsűri. Engem is váratlanul ért, mert most vagyok a legteljesebb 
maratásban. Nem fogom abbahagyni, mert most jól megy a munka. Dolgozom ad
dig, míg a zsűri jön, utána velük megyek haza. Visszajövök még, mert kb. okt. 10-ig 
szeretném befejezni az egész munkát. Úgy érzem, sikerülni fog. Eléggé szorítom az 
ujjamat, mert legalább 20 db új rézkarcot kell készítenem ahhoz, hogy lelkiismere
tesen kiállítsak. Egyébként most érzem csak, hogy idegileg mennyire kikészített a 
három kerámiamunka - időnként úgy érzem magamat, hogy teljesen bénult vagyok, 
nem tudok dolgozni. 

Visszaemlékezés -1970. 
1970. május önálló kiállítás Gyulán. Októberben a XII. Őszi Tárlaton Tornyai Plakett. 

Október 18.: székesfehérvári önálló kiállítás (Féja Géza nyitotta meg) 

Budapest, 1970. júl. 17. 
„Most jöttem le a Móra Ferenc Könyvkiadótól, - leadtam az anyagot. Egész éjszaka 
dolgoztam. Reggel 6-kor már az asztalnál ültem. HAT DARAB CÍMLAPOT CSINÁL
TAM MEG. Azonkívül a rajzokat tegnap átnézve úgy tapasztaltán, hogy nem ütik meg 
a mértéket. Még rajzoltam sokat, úgyhogy kb. 40 db-ot adtam le, hogy válasszák ki a 
megfelelő 15-öt. Három órára lettem készen, s rohantam, hogy le tudjam adni." 

Visszaemlékezés -1971. 
Magyar Grafikai Kiállítás Dürer születésének 500. évfordulója alkalmából a Magyar 

Nemzeti Galériában és Gyulán. 
I. Tavaszi Tárlaton Nógrád megye díja, és Munka-Művészet plakettje. 
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Miskolc, 1971. máj. 12. 
„... voltam a városban vásárolni. Közben megnéztem a rajzkiállítást is, amelyik még 
nyitva van ezen a héten. Katalógust is kaptam. A kiállítás nagyon szép, - nekem job
ban tetszik, mint a nagy reprezentatív kiállítások. Tudod, melyik ez? Nekem is van 
5 tusrajzom kiállítva. A miskolci művészeken kívül Kondort, Reich Karcsit, Raszlert, 
Würtzöt és engem hívtak meg." 

Miskolc, 1971. máj. 15. 
„Itt nagyon jól indult a munkám. Egyszerre kezdtem három különböző munkát. Két 
rézkarc-sorozatot, (egyik kb. 10 nagy lemez, másik kb. 10 kis lemez) és a bácsalmá
si tervet. Nagyon jól meg is találtam most magamat." 

Budapest, 1971. jún. 5. Csohány Kálmánné levele: - Cím: Miskolc 
„A jún. 1-i Magyar Hírlapban Bojár Iván írt a kiállításról a Képzőművészeti Jegyze
tekben. Felteszi a kérdést (az írás felében), hogy érdemes-e ilyen óriási kiállítást csi
nálni, aztán egy rövid felsorolásban Téged is megemlít a tömör grafikai balladáiddal. 
- A jún. 2-i Magyar Nemzetben Horváth György nagyon részletes elemzése van „sta
tikus állapot" jegyében. Kondor Bélát, Téged, na meg Kass Jánost emlegeti az élme
zőnyben. Ha ott nem olvastad volna, itt várnak Téged az újságok haza." 

Miskolc, 1971. jún. 18. 
„Képzeld el, a diósgyőri kerámiák be vannak építve! Ma megyek ki megnézni. Dézsi5 

azt mondta, hogy lesz egy kis fegyelmi az ügyből, mert ő beszélt a vezérigazgatóval. 
De hát ez engem nem érdekel, fontos, hogy a munkám kifogástalan legyen minden 
szempontból. Most így nyugodt vagyok." 

Budapest, 1971. jún. 20. Csohány Kálmánné levele: - Cím: Miskolc 
„Az Alaptól jött egy levél, hogy az Alap 2800 Ft-ért megvásárolta az I. II. VI. VIII. Dü
rer emlékére készült rajzaidat, és kérik, hogy írd meg, hozzájárulsz-e a megvétel
éhez, mert e nélkül ezt véglegesnek nem tekinthetik. Nyilatkozatodtól függetlenül a 
tiszteletdíj kifizetésére az intézkedést megteszik, amennyiben a válaszod nemleges 
lenne, úgy kérik, hogy a tiszteletdíjat utald vissza." 

Debrecen, 1971. okt. 9. 
„Kedden autóbusszal átmentem Miskolcra. Szerdán egész nap zsűriztük a biennale 
anyagát. Csak késő délután végeztünk. Manna nem jött le. Reich Karcsi volt Pestről meg 
Stettner Béla. Meg természetesen a Lektorátus. A zsűrin aztán Végvári Lajos regnált." 

Debrecen, Alkotóház, 1971. okt. 14. 
„...vannak számomra megható részei is az ittlétnek. Most volt itt kint egy helyi ama
tőrfestő, civilben tisztviselő, azelőtt nem ismertem, - és elmondta, hogy van egy 
hölgyismerőse, egy asszony, aki évek óta gyűjti újságokban megjelent rajzaimat, 
vagy rólam megjelent cikkeket. Arra gondoltam, hogy úgy, mint Kisfalvi néni. azt 
mondja ez a festő, hogy már egész komoly gyűjteménye van. Ki gondolna ilyesmit? 
És hányan lehetnek ilyenek?" 

5 Dézsi János, építészmérnök 
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Debrecen, Alkotóház, 1971. okt. 19. 
„Vasárnap Reich Karcsinak Hajdúszoboszlón nyílt kiállítása. A tanácsi autóval mi is 
lementünk." 

Debrecen, Alkotóház, 1971. okt. 22. 
„Klárika! Arra kérlek, hogy hívd fel Mannát! Mondd meg neki,hogy szándékoztam 
bevinni vásárlásra grafikai lapokat (hiszen a pénz nagyon kell), de nem tudom, hogy 
vihetek-e, mert kineveztek a vásárlóbizottságba. Ő azt tudja, mert ő is benne van." 

1971. okt. 24. Csohány Kálmánné válasza: - Cím: Debrecen 
„Tegnap este felhívtam Mannát. Azt mondta, hogy az természetes, hogy adj be, hi
szen az nem maradhat háttérben, aki páratlanul, lelkiismeretesen a zsűriben van. Ar
ra az időre kivonulsz a teremből." 

Visszaemlékezés -1972. 
A derékfájása és a köszvénye ellenére sok rajz és rézkarc készült. Közöttük a Dózsa, 

Csokonai, Kopernikusz sorozatok. 
A Dózsa sorozatra az MNGI. díját kapta. 
Decemberben meghalt Kondor Béla. 

Visszaemlékezés -1973. 
Három nagy sorozata készült: 

Fekete virág (barátok elvesztése - Dusi, M.J., Kohón, Kondor) 
Fészek (nagymama) 
Csokonai 

Rövid látogatást tett tavasszal a Zsennyei Művésztelepre, ősszel Miskolcra. 
Nyáron elkészítette Keresztúry Sándor nyaralójába a kerámiát. 

Budapest, 1973. szept. 17. Csohány Kálmánné levele 
„Guszti bácsi küldött 2 újságot: a Heves Megyei Népújság aug. 26-i és szept. 1-i szá
mát, amiben a Te hatvani kiállításodról van írás. Az egyiket Moldvai Győző írta, a 
másik aláírás nélküli (aug. 26-i) és így fejeződik be: „Tíznapos nyitvatartás után me
gyénk székvárosába kerül a legfrissebb munkákból összeállított - a művészt méltó
képpen reprezentáló - kiállítási anyag." 

Budapest, 1973. szept. 25. Csohány Kálmánné levele: 
„Szabó Pista hívott fel tegnap. Hívott volna Téged pénteken Pásztora. Egy szobrot fog 
oda csinálni, a helyszínre hívott volna." 

1974. főbb eseményei 
Két nagy sorozatot készített: 

Pásztói népszokások 
Falum eltűnt figurái 

Művésztelepek: Bácska-Topolya, Zsennye, Balmazújváros 
Áprilisban érdemes művész kitüntetést kapott. 
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Bácska-Topolya, 1974. febr. 2. 
„Rendben megérkeztünk. Szabadkáról Szilágyi Gábor felesége hozott ki autóval végig 
a csinált úton. De aztán még egy fél óra gyaloglás volt, amerre az autó nem tudott be
jönni. Nagyon szép környezetben vagyunk. Ellátás, hangulat, minden nagyon jó." 

Bácska-Topolya, 1974. febr. 6. 
„Holnap, csütörtökön megyünk Szabadkára a kiállítás rendezésére, és holnapután 
pénteken 6 órakor nyílik. Elég jól telik az idő, dolgozunk is és egyéb programunk is 
akad mindig. Főleg szerb művészek vannak, nagyon rendes emberek, nagyon jó ve
lük a kapcsolat." 

Zsennye, 1974. márc. 24. 
„Nagyon jól megérkeztünk pénteken. A helyünk is, az ellátás is kifogástalan. (...) 
Minden nap nagyokat járunk. Négy-öt órát is úton vagyunk, de csak úgy lassan 
szemlélődve. Bemegyünk kis falukba, nézegetjük a régi házacskákat. (...) Hármun
kon6 kívül itt van Kádár György a feleségével, Gyertyán Ervin és Kartal Zsuzsa, - ők 
írók és újságírók. Itt van Bálint Bandi, Bolmányi a feleségével, Perczel Erzsébet a fér
jével, Koós Judit művészettörténész, meg egy idős grafikusnő, én nem ismerem." 

Zsennye, 1974. márc. 26. 
„Mindennap szinte állandóan csavargunk, tegnap már elkezdtem akvarellezni is." 

Balmazújváros, Veres Péter Művelődési Központ, 1974. aug. 16. 
„Tegnap délután kis utcákban jártunk és vázlatoztunk. Azt hitték, hogy mérnökök 
vagyunk, és reménykedve kérdezték,hogy talán utcakövezés lesz vagy vízvezeték? 
Mikor mondtuk, hogy festők vagyunk szótlanul legyintettek a kezükkel. Mondtam is 
Batárinak, hogy ilyenkor szégyellem, hogy milyen hasztalan a foglalkozásom." 

1975. főbb eseményei 
Sorozatok: nádtollal tussal: Falum eltűnt figurái 

Pásztói népszokások 
József Attila rajzok 
Nibelungok 
Madarak 

Rézkarc: Újvárosi esték 
Április végén kinevezték a Képzőművészeti Szakközépiskola tanárának. 

1976. főbb eseményei 
Rézkarcokat itthon készített, mellettük sorozatot a Berzsenyi versekhez. 
Nádtollal és tussal három sorozat készült: Falum eltűnt figurái 

Berzsenyi versek 
Ady versek 

6 Csohány Kálmán, Scholz Erik, Imre István 
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Hajdúböszörmény, 1976. júl. 30. 
„Mi itt nagy hajtásban voltunk. Tegnap volt a zsűri. Összesen 5 munkát adtam be. 3 
akvarellt és 2 fekete temperarajzot. 

Hajdúböszörmény, 1976. júl. 31. 
„Az itteni vezetők különben felkértek, hogy a további években legyek a tábor művé
szeti vezetője, azt feleltem, hogy a munkában szívesen részt veszek, de nem vezető
ként. Felnőtt művészeknek nincs szükségük művészeti vezetőre, legfeljebb kollégá
ra. Azt mondták, hogy akkor nevezzem, aminek akarom, csak legyek itthon. Hát 
majd meglátjuk. Egyelőre addig van még egy esztendő." 

Hajdúböszörmény, 1976. aug. 2. 
„Délután 6 órakor nyílik a kiállítás. Sokan ígérték, hogy eljönnek. Jönnek azt hiszem 
a Szövetségből is, lehet, hogy Aba Novak Judit, jönnek a balmazújvárosi művelődé
si központból is. Utána a város vezetői adnak fogadást a kiállítók tiszteletére. Csak 
megnyugtatásul írom, hogy ugyanaz fogalmazódott meg itt is a vezetőkben, mint a 
balmazújvárosiakban, hogy ez volt az első olyan művésztelep, ahol csak a munka 
volt a lényeges és semmiféle ivászat nem volt. Azt hiszem, hogy az itt dolgozó mű
vészek teljes tiszteletet vívtak ki. 

Ma különben délelőtt is, délután is kemény munka lesz, mert munkáinkat mi ke
retezzük, üvegezzük és aztán a művelődési központban meg is rendezzük. Hatra pe
dig puccban, parádéban ott kell lennünk az ünnepségen." 

J977. főbb eseményei: 
Tanított a Képzőművészeti Szakközépiskolában. 
A Szövetség képzőművész alelnöke volt minden felelősségével és feladatával. Ha zsű

ribe hívták mindig elment, a bírálataival magas színvonalat képviselt, ugyanakkor erőt 
sugárzott a további munkához. Ha felkérték kiállításra, mindig tisztelettel eleget tett, 
gondosan felkészült és a nyitásokra elment. A látogatók érdeklődését felkeltette, a kiál
lítónak szárnyakat adott a további munkához. A nyitószövegei szinte irodalmi alkotá
sok voltak. 

Temetési búcsúbeszédet is mondott, Solymár Istvánt, Solymár Istvánnét, Ék Sándort 
ő búcsúztatta. 

Ezek mellett itthon sokat rajzolt. Tussal, nádtollal készült sorozatok. 
Ady versek 
Október dalai 
Cigánydalok 
Pásztói népszokások 

Rézkarc sorozatok: Ady versek I-XI. 
Hajdútörténetek 

Hivatalos úton volt Bulgáriában, Lengyelországban, Csehszlovákiában. 

Hajdúböszörmény, 1977. júl. 12. 
„Teljesen rendben zajlott le minden. Feledy Gyuszi a nyitás7 előtt egy órával ott volt 
a feleségével és Zsuzsi lányával. Nagyon szép megnyitót tartott papír nélkül. Lent 

7 Csohány Kálmán kiállítása 
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volt a Szövetségből Jutka, egy másik adminisztrátor és Somogyi János. Jött még egy 
kocsi, amelyikben Kelemen Pista, Domonkos Alajos és Bencsik Pista ültek. Nagyon 
jól és szépen sikerült az egész nap. 

A telep még nem teljes. Hiányoznak a lengyelek, az olaszok és a norvég művész. 
Később jönnek. És nincs még itt Szurcsik Janó sem." 

Hajdúböszörmény, 1977. júl. 16. 
„14-én nyílott Perez János kiállítása, amit dr. Koczogh Ákosnak kellett volna meg
nyitni, de ő nem jött le valami miatt, úgyhogy én ugrottam be, és nyitottam meg a 
kiállítást." 

Hajdúböszörmény, 1977. júl. 27. 
„Délelőtt a Tanácsnál voltunk baráti beszélgetésre. A művészek közül Kurucz Pista 
meg én. Megbeszéltük a telep jövőjét, a Szövetséghez és a Minisztériumhoz való 
kapcsolódását. A tanácsvezetők közül négyen voltak ott, meg Szabó László a Műve
lődési Ház igazgatója. Ott tudtuk meg, hogy a zsűri csak aug. 2-án jön le, mert előbb 
nem tud. Ennek aztán a művészek közül sokan örültek, mert még nincsenek készen 
az anyaggal. A kiállítás 3-án délután 5 órakor nyílik. Ma délelőtt jön ki Debrecenből 
az Alföld szerkesztőségéből egy ember. Az itteni kiállításom rajzaiból fényképez le 
kb. 20-25 darabot. Már előzőleg megkért, hogy járuljak hozzá, hogy a legközelebbi 
számban az én munkáim szerepeljenek. 

1978. főbb eseményei: 
Sorozatok nádtollal és tussal: Üzenet a Bandula kocsmából, Hajdúböszörményi raj

zok, akvarellek, rézkarcok: Cigánydalok 1-Х. 
Féja Gézát, fia kérésére ő búcsúztatta el a család és a barátok nevében Farkasréten. 
Decemberben a Szövetség vezetőségével Moszkvába utazott. 

Budapest, 1978. júl. 13. Csohány Kálmánné levele Hajdúböszörménybe 
„Varsóból telefonált Hegedűs Bité Dániel, akinek a Piros sárkány с könyvét illuszt
ráltad. Nagy örömét akarta kifejezni Neked, hogy tulajdonképpen önéletrajzi regé
nyét Te rajzoltad. Most telik le szeptemberben az öt éves varsói igazgatósága. (...) 

Kedden itt volt Lovag Lászlóné. Átnéztük az anyagot, elvitte a debreceni jegyző
könyvet, egyeztettük a benne felsorolt műveket. A megnyitó személyét várják, hogy 
nekem megírd, és velük tudassam. Tegnap este Manna telefonált, hogy párizsi kiál
lításra Bartók anyagot kérnek és Tőled nagyon szeretnének, nézzek körül. Kettőt ta
láltam. Az egyiken egy Bartók alak feltartott kezekkel. Jobb kezében egy nagy feke
te, balban egy fehér virág. Aláírva: Bartók 3/3 1972. A másikon fent hátul sötét ég 
alatt kicsi fenyők, elől jobb oldalon áhítatos öregasszonyok, bal oldalon sírokból ki
nőtt 2 nagy fehér virág. Aláírás: Bartók emlékére I. 5/5 1972. Ha beleegyezel szita-
nyomatot készítenek róla. Erre légy szíves hamar válaszolni, akkor én beviszem Ko
pik Jutkához. Ma reggel így beszéltem meg vele. A hónap végén lesz a zsűrizés." 

Aba Nóvák Judit 
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Hajdúböszörmény, 1978. júl. 15. 
„A kiállítás szeptember közepén lenne.9 Ha telefonon el tudnád érni először Mannát, 
ha ő nem Raszler Karcsit vagy Gacs Gábort (neki már vagy hatszor nyitottam) Vízi 
Ottót a Műcsarnokból. Ez kb. a sorrend is. Bartók téma. Ha csak egy kell akkor az 
utóbbit az öregasszonyokkal és virágokkal." 

Budapest, 1978. júl. 21. Csohány Kálmánné írta Hajdúböszörménybe 
„Mannával megbeszéltem a nyitást. Végig sem hagyta mondani a mondatot, rögtön 
határozott igennel közbevágott, mikor én kezdtem kérni, hogy lenne-e szíves elvál
lalni. Rögtön felírta a naptárba, és mondta, hogy szeretné megnézni az anyagot, sőt 
a rendezésben is résztvenni. Mondtam, hogy az anyag itt van együtt, és vállalta, 
hogy kijönne megnézni, hogy a gondolatait előre rendezze." 

Hajdúböszörmény, 1978. júl. 29. 
„Egyre erősebb az ingerem, hogy dolgozni, de csak azt, ami az enyém. Rajzolni kel
lene - szinte kihagyás nélkül. Most itt - úgy érzem - összejött egy jó sorozat, amit itt 
hagyok ajándékul Böszörményben. De azért mutatóba viszek haza valamit. A kiállí
tási anyaggal teljesen késznek érzem magamat, a továbbiakban már csak magamnak 
fogok passziózni. Különben ez jó érzés." 

Hajdúböszörmény, 1978. júl. 30. 
„Vasárnap reggel van. Nekünk munkanap, mert paszpartúrázunk, keretezünk. Hol
nap 11 órára jön a zsűri, addigra készen kell lennünk. Utána az egész anyagot átszál
lítjuk a Művelődési Központba, ahol kedden megrendezzük. Szerdán délután 5 óra
kor nyílik." 

Hajdúböszörmény, 1978. aug. 1. 
„Tegnap volt a jugoszláv nemzeti est, az egyetlen jugoszláv képviselő - Torok Sanyi 
- tiszteletére. Előtte meg volt a zsűri. Povázsai Lívia volt lent, meg Kántor Lajos és 
Bakallár József. Rendben ment minden. Én nem voltam zsűritag - ami nagyon jó volt 
nekem, de tanácsadási joggal behívtak. 

Mikor a díjak odaítélése volt, mint egy kifutófiút elküldtek borért. Később tudtam 
meg, hogy miért. Távollétemben nekem ítélték oda a fődíjat. Ezt csak akkor tudtam 
meg, mikor már a zsűri távozása után a város vezetése értékelte az egész alkotótá
bor működését. Én mint a telep művészeti vezetője részt kellett, hogy vegyek a ta
nácskozáson. Szabó Laci ismertette a zsűrizést és a díjakat. Engem - amellett, hogy 
az elismerés jól esett - kellemetlenül érintett. Azért, mert a telep vezetője vagyok, 
könynyen támadási felület, s úgy is éreztem, hogy etikátlan. Ezeket mind elmond
tam, a vezetőségnek, de leszereltek. Mondták, hogyha a vezetőség nem így kapja a 
zsűri véleményét akkor is ők így döntöttek volna. Nem lehetett velük vitatkozni. 
Még az is nagyon jól esett, hogy ismételten nagyon megköszönve eddigi munkámat 
megkértek, hogy továbbra is vállaljam, amit eddig csináltam, mert nekik azóta van 
jó érzésük és nyugalmuk, mióta mi vagyunk itt a művésztelep szellemi és erkölcsi 
irányítói. 

9 Lovag Lászlóné féle 
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1979. főbb eseményei 
Tussal, nádtollal készült rajzok: 

Gyermekrajzok 
Böszörményi kopjafák 
Emlékezés egy elhagyott kovácsműhelyre 

akvarellek (Böszörményben) 
rézkarcsorozat: Bajor emlékek 1-Х. 
Július első hetét Münchenben töltötte. Engel Tevan Istvánnal és Kondor Lajossal. 

Bárdos-Feltoronyi András müncheni galériás a három magyar grafikussal albumot ké
szíttetett. 

Júliust Hajdúböszörményben a művésztelepen töltötte. 

Hajdúböszörmény, 1979. júl.10. 
„Kevesebb az egész napot igénybevevő program, több idő jut alkotásra. Nekem itt 
most két, sőt háromféle munkát is el kellene végeznem, megoldanom. A 
Féltoronynak készülő anyagot itt kellene úgy megcsinálnom, hogy otthon egyenesen 
tehessem rézkarcra. Ezekkel legkésőbb augusztus közepéig meg kell lennem. Csiná
lom az itteni anyagot, amellett, hogy itt a vezetői feladatnak is eleget tehessek. Ez az 
utóbbi azonban nem annyira terhes és nem sok időt igénylő munka. De ugyanakkor 
lehoztam egy kéziratot is, hogyha még ezen kívül lenne időm, a gyermekmese-il-
lusztráció pályázatra is készülhetek." 

Hajdúböszörmény, 1979. júl. 26. 
„Megy itt minden, csak az igazi munkámra nincs idő. De nekem is nagyon lassú az 
észjárásom, mert mindig arra készülök Pesten, hogy majd itt lesz egy hónapom, mi
kor nyugodtan dolgozhatom. Aztán meg írom Neked a kiábrándult, elkeseredett le
veleket, mint ahogy most is tele vagyok kétségbeeséssel és elkeseredettséggel. Most 
érzem főleg, hogy ez a hét esztendei szövetségi munka tulajdonképpen kiütötte a ke
zemből a rajzszerszámaimat és tönkretett művészileg is, emberileg is. Mert a tisztes
séges foglalkozásával és szaladgáláson, kapkodáson kívül nem tud már semmivel 
foglalkozni. Keservesek, álmatlanok az éjszakáim, mert ezek a gondolatok gyötör
nek és szedem a nyugtatót, hogy tompítsák valamennyire az ilyenfajta fájdalmaimat. 
Látom, hogy a többiek milyen szorgalmasan dolgoznak, s a munkáink ismeretében 
megint úgy tűnik, hogy jó kiállítás lesz, csak attól félek, hogy én fogok itt alaposan 
leszerepelni. (...) Nagyon várom, hogy hazamehessek, s ha még nem késő, megpró
báljuk átalakítani az életfelfogásomat s a munkáimat." 

Szeptemberben, októberben a betegség jelei egyre jobban mutatkoztak. Értetlenül fi
gyeltük. November elsején került kórházba, ahol jobb oldala megbénult. 1980. ápr. 2-án 
agydaganatban meghalt. 
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