
Szeretettel köszöntöm a kedves közönséget! 
 
Nagy öröm nekem, hogy itt Győrben nyitha-
tunk Csohány Kálmán grafikáiból egy hatal-
mas kiállítást, hiszen eddig soha nem volt 
Győrben kiállítása Csohány Kálmánnak. Úgy-
hogy rendhagyó módon a magam és a Csohány 
család nevében most mondok köszönetet a 
múzeum vezetésének és munkatársainak ezért. 
Együttműködésünk – értem ez alatt a Pásztói 
Múzeumot  olyannyira kiváló, hogy jövő héten 
pénteken mi a Radnai gyűjteményből nyitjuk a 
Szőnyi István kiállításunkat.  
Vissza Csohány Kálmánhoz: egy nagyon rövid 
életrajzi áttekintéssel szeretnék kezdeni. 
Csohány Kálmán 1925-ben született a Nógrád 
megyei (bár akkor még Heves megyei) Pász-
tón. Az érettségi után Erdélybe küldte az édes-
apja, ahol fakitermelésen dolgozott. Ez az idő-
szak és az ott élő emberek nagy hatással voltak 
rá és későbbi művészetére. Majd mikor haza-
tért húgát egyedül találta, mert édesanyja és 
drága nagyanyja meghaltak, édesapja hadifog-
ságban volt. Így ő lett a családfenntartó, elő-
ször bányász, majd vasúti pályamunkás lett. 1 
év múlva jelentkezett a Képzőművészeti Főis-
kola grafika szakára. 1952-ben diplomázott. Ez 
volt az az időszak, melyet úgy neveznek, hogy 
a magyar grafika reneszánsza.  Csohány már 

induláskor elkötelezte magát az illusztrációval. Még főiskolás volt, amikor megjelentek első 
illusztrációi.  

Csohány számos megbízást kapott a Móra Ferenc Könyvkiadótól, s más kiadóktól, 
de sokat rajzolt a maga kedvére is. Papírra vetette irodalmi élményeit, készített illusztrációkat 
magyar, román és bolgár népballadákhoz is. Így készültek szabadon a meseillusztrációk, a 
rajzok Anatole France Thais-ához, Weöres Sándor, Áprily Lajos, Radnóti Miklós, Csokonai 
Vitéz Mihály, Juhász Gyula, Nagy László verseihez, cigánydalokhoz, eszkimómesékhez és 
szabad gondolataihoz, A siker már korán rámosolygott, Tamási Áron Ábel könyveinek, Ter-
sánszky Kakuk Marcijának páratlanul eredeti illusztrációival egyszerre grafikusaink élgárdá-
jába emelkedett, s vezető helyét haláláig megtartotta.  
Ezen a kiállításon is leginkább illusztrációit láthatjuk: A Folton folt király című sorozatát, a 
Csendháborítókat, a Cigánydalok sorozatát, és rajzokat Áprily, Illyés Gyula, Fehér Ferenc 
verseihez, Anatole France Thais-ához, Tersánszky Józsi Jenő novelláihoz. Anatole France 
“Thais”-ában az önmagát vészterhesen rosszul ismerő szerzetes megtéríti ugyan a bűnös 
nagyváros legszebb utcalányát, ám a sajátmagában sötétlő “árnyékot” annyira nem akarja 



észrevenni, hogy maradéktalanul áldozatául esik. Ezt  képileg megfogalmazni hihetetlenül 
nehéz, Csohány Kálmán azonban ezt a folyamatot nagyon hatásosan tudta ábrázolni.  
Szolovjov A csendháborító című regényének főhőse Naszreddin 
Hodzsa, a muzulmán Kelet legendás hőse, egy zsivány pap, aki 
mindig túljár a gazdagok és hatalmasok eszén, s erejéhez képest 
segíti, gyámolítja a szegény népet. Mollah Naszreddin Hodzsa igazi 

népi hős. Valóban élt, valamikor a tizennegyedik században. Ren-
geteg csíny, furfangos cselekedet fűzödik nevéhez. Mindenütt föl-
bukkan, ahol segíteni kell. Bár kockázatos játékot űz, s nemegyszer 
tömlöcbe is kerül, a vitákban mindig kivágja magát és ép bőrrel 
ússza meg veszedelmes kalandjait. A színes, fordulatos cselek-
ményt mulattató, egészséges népi humor jellemzi. És épp ez az, 
ami olyan nagyon jól illeszkedik Csohány Kálmán művészetébe, a 
humort meglátjuk az illusztrációiban, de saját, egyéni gondolatai-

nak kifejezésében soha. Ott mindig filozófiai mélységekben fogalmazott, úgy mint aki az élet 
és túlvilág között átjár. Ilyenek például a Kapu előtt, Kövek között, Körforgás, Négy elem 
című rézkarcai.  
Csohány Kálmán rengeteget volt otthonról távol, művésztelepeken, zsűrizéseken, és egyéb 
művészeti elfoglaltságai miatt. Ez nekünk, kutatóknak azért szerencse, mert fennmaradt leve-
lezéséből, nagyon sok mindent tudunk meg róla, személyéről, művészetéről, hiszen feleségé-
vel naponta írtak ilyenkor egymásnak. Egy ilyen levélből értesültünk arról, hogy az Ifjúsági 
Könyvkiadó 16 db rajzot és egy címlapot rendelt meg a Népmesékhez.  Innen jön az idézet:  
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 való-
ságban kacsalábon forgó vár, mert ha igen, - akkor kérésüket méltányosnak találom. Tevan 
bácsi szomorúan mondta, hogy neki így tetszik, és ő elfogadná örömmel, de a „felette-
sei”…Tegnap aztán a „feletteseivel”  beszéltem, tőlük hallottam ezt közvetlenül. Még olyat is 
mondott, , az egyik, hogy nagyon ügyeljek a „pozitív hős” kidomborítására. Annak ne legyen 
foltos, piszkos a ruhája, ne legyen kócos a haja, stb. Mindezeket a „szempontokat” az Arany 
László gyűjtötte népmesékhez mondották el!!! Ezek egyenek 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 volt egész életére és munkásságára jellemző. A 

függetlenség és az egyéni gondolkodásmód. Mégis 
vagy éppen ezért mindenki nagyon szerette őt, a 
barátok, a pályatársak, a tanítványai, de még az az 
ember is, akivel csak egyszer találkozott, arra is 
mély hatást tett.  

Csohány Kálmán vérbeli grafikus volt. 
Ahogy ő maga mondta: „Nem színekben gondolko-
zom, hanem vonalban.” Sohasem csábította el a 
grafika ezernyi technikai lehetősége. Számára a 

vonal volt a fő kifejezési eszköz.  Rajzolói stílusa semmiféle irányzathoz vagy stílusjegyhez 
nem kapcsolható, kizárólag élményeinek mélyéről táplálkozik. A rézkarcok határozott, hibát 
nem tűrő vonalai örökkévalóságot jelentettek számára. Vonalai rendkívül egyszerűek, úgy 
tűnnek, mintha könnyedén készültek volna rajzai, de míg egy-egy mű elkészült annak előz-
ménye sok-sok vázlat. 

Egy 1966-os rádióinterjújában azt mondta egyszer, hogy így csak a gyerek tud raj-
zolni és a művész, aki közte van az nem. S ez milyen nagy igazság! 
 

Végül Supka Magdolna művészettörténész, vagy ahogy tisztelői nevezték őt „a vonal nagy-
asszonya” egy csodaszép mondatával szeretném befejezni megnyitóbeszédem:  Csohány, az a 
művész, aki kezdettől fogva a semmiségek költészetében látta meg azt az értéket, ami nélkül 
élni ugyan lehet, de álmodni nem! 

 
 

 


