
Csohány Kálmán: Ady versek   - 

Csohány Galéria Pásztó, 2012. január 31. 

 

 

Köszönöm néktek régi költők 

A fényt s a vihart szóban, dalban. 

Köszönöm az igétek varázsát 

S a tollat amit örökségül kaptam. 

(…) 

Régen tartozom már e verssel  

Talán azért húztam halasztgattam 

Köszönöm mielőtt más veszi át a tollam 

Mit tőletek örökségül kaptam.  

 

Csohány Kálmán írta 1950-ben az ismert Jegy-

zetek c. füzetébe ezt a verset, mely szorosan kö-

tődik a most nyíló tárlatunkhoz, melynek célja, 

hogy folytassuk Csohány Kálmán illusztrációs 

munkásságának bemutatását. Előző kiállításon a 

Nibelung énekhez és a Cigánydalokhoz készített 

sorozatát mutattuk be, most magyar költőktől 

válogattunk versillusztrációkat. A tárlaton zö-

mében Ady Endre költeményei ihlette grafikákat 

láthatunk, de több Áprily Lajos, Illyés Gyula és 

Kassák Lajos vers is megelevenedik. Ez a válo-

gatás szándékos, hiszen idén ünnepeljük Ady 

Endre születésének 135., Áprily Lajosénak és 

Kassák Lajosénak 125. és Illyés Gyuláénak pe-

dig a 110. évfordulóját.  

Csohány Kálmán grafikusművész idén lett volna 

nyolcvanhét éves…  Harminckét  éve nem raj-

zolja már a pásztóiak, s rajtuk keresztül az egész 

emberiség örömét, bánatát. A jelenkor fájdalma-

inak enyhítésére azonban ma is meríthetünk erőt 

Csohány  Kálmán grafikáiból, hiszen olyan ha-

talmas életművet hagyott hátra, melyből jut vi-

gasz az ezredfordulón túl is és 10 évvel a galéria 

megnyitása után újabbnál újabb időszaki kiállí-

tások megrendezésére.    

Csohány Kálmán még főiskolás volt, amikor 

megjelentek első illusztrációi, melyek meglepő-

en érett kifejezésbeli sajátosságokról tesznek ta-

núbizonyságot. Diplomamunkájául Móricz 

Zsigmond Rózsa Sándor című regényéhez készí-



tett tíz illusztrációt. A bizottság a bírálati ülésen 

egyöntetű véleménnyel rámutatott Csohány mű-

vészi érettségére, kimagasló illusztrációs kész-

ségére. Csohány ahhoz a nagy nemzedékhez tar-

tozott, akik a ’60-as években a grafikát igen ma-

gas szintre emelték. Az 1950-es évektől kezdve 

a grafika a politika szemében alárendelt szerepet 

játszott, ezért szabadabb pályát kínált a grafiku-

soknak, így az újjászületés talaja is ez lett. 

Csohány Kálmán már főiskolás korában számos 

megbízást kapott a Móra Ferenc Könyvkiadótól, 

s más kiadóktól, de sokat rajzolt a maga kedvére 

is. Papírra vetette irodalmi élményeit, illusztrá-

ciókat készített magyar, román és bolgár népbal-

ladákhoz is. Szabadon készültek a meseillusztrá-

ciók, a rajzok Anatole France Thais-ához, Weö-

res Sándor, Áprily Lajos, Radnóti Miklós, Cso-

konai Vitéz Mihály, Juhász Gyula, Nagy László 

verseihez, cigánydalokhoz, eszkimómesékhez és 

szabad gondolataihoz.  A siker már korán rámo-

solygott, Tamási Áron Ábel könyveinek, Ter-

sánszky Kakuk Marcijának páratlanul eredeti 

illusztrációival egyszerre grafikusaink élgárdá-

jába emelkedett, s vezető helyét haláláig megtar-

totta.  

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 ab-

ból kapott élményt.    

Rajzainak vissza-visszatérő jelképei az archaikus 

népi imádságban, a vallásos nép körében jól is-

mert apokrif  evangéliumokban, a magyar népi 

hagyományban és más népek kultúráiban megje-

lenő archetipikus elemek. Itt mindenekelőtt Áp-

rily Lajos Ahasvér című verséhez készített il-

lusztrációt emelném ki.  

A 16. században jelent meg a bolygó zsidó, 

másként az Ahasvér motívum a magyar kultúrá-

ban. Egy hagyomány szerint Jézus a keresztúton 

Ahasvér gazdag zsidó padjára akart leülni, ez 

azonban elkergette. Ezért nagyon megbűnhődött: 



ezerszer meg kell kerülnie a világot, és soha 

nyugtot nem találhat. Csohány Kálmán épp ezt a 

kétségbeesett futását örökíti meg. A madarak rö-

pülése is az idő múlását szimbolizálja, de ő csak 

fut, fut. Ahasvér a halált keresve, oroszlánok 

ketrecébe ugrott. Szétmarcangolták, mégis élet-

ben maradt. Háborúban a golyó nem érte. Áprily 

versében Ahasvér szomorúan, némi irigyléssel 

figyeli, hogy még egy gyermek is képes arra, 

amire ő nem: meghalni. (ide: vers - )  

 

Csohány művészete az ősi magyar hitvilággal 

rokon. Középpontjában a világosság és sötétség, 

a jó és a rossz küzdelme  áll, az életé és a halálé.  

Ezt jelképezik Csohány Kálmán rajzai  Áprily 

Szeptemberi fák, a Falusi elégia és a Holló a 

kereszten című verseihez. (ide: versek) 

 

Áprily Lajosnak, (aki nemcsak költőként volt 

ismert, hanem fordítóként is kiválót alkotott) 

műfordítói elve az volt, hogy a költőnek – mi-

közben kellő tiszteletet tanúsít a "más nyelv zse-

nijéből született" költemény iránt – újra kell al-

kotnia az átültetésre kiválasztott művet. Ugyan-

így tesz Csohány Kálmán is, hiszen ő sem ha-

gyományos illusztrációt készít egy – egy vers-

hez, vagy regényhez, hanem azt átszűri saját 

magán, és így az önálló képzőművészeti alko-

tásként él tovább a vers nélkül is. 

Illyés Gyula költészete szinte végigkíséri 

Csohány Kálmán munkásságát, hiszen ő illuszt-

rálta Illyés Az éden elvesztése c. ún. lírai orató-

riumát is. Jelen kiállításon több Illyés vershez 

köthető alkotást láthatunk:   Az óda egy krump-

liföldhöz és  A ház végén ülök otthoni életkép 

és költői meditáció, a küldetéses kiszakadás ki-

fejezése.  A vers végső üzenete ugyanaz, mint 

Csohány számtalan szülőföldhöz kötődő grafiká-

jának.  (ide: versek) 

 

Ady Endre költészetében meghatározott motí-

vumcsoportokat követhetünk végig, s ezzel Ady 



egyedülálló a világirodalomban. Tematikája, 

szimbólumrendszere: szerelem (Léda, Csinszka), 

látomásos tájköltészet, magyar ugar, istenes ver-

sek, magyarság, létharc, halál, forradalmi versek 

– mind, mind egy- egy példa, mely Csohány 

Kálmánt is megihlette.  

Az istenes versek Ady költészetének fontos cso-

portját adják. Költészetének minden szakaszában 

föllelhetőek. Ebben a versben és Csohány grafi-

káján is látható, hogy Isten alakja messze kerül a 

fenséges, megközelíthetetlen Istentől. Egy rán-

cos, vén kezű, foltozott harangkabátú öregúrként 

jelenik meg. A megtérni vágyó hős elfeledte a 

régi gyermeki imát, s vele együtt a gyermeki hi-

tet-bizalmat, nem tudja a „szép, öreg Úr” nevét – 

elfeledte. Csohány Kálmán több alkotásán fellel-

jük a költőt, hol héja képében (Héja-nász az ava-

ron), hol Léda mellett: Félig csókolt csók c. al-

kotáson, hol pedig az ős Kaján mellett. Itt vi-

szont Csohány csak az Öregistent ábrázolja. Hol 

a költő? Hol a kétségbeesett hitetlen? Mi válunk 

a vers szereplőivé, a néző lesz az istenkereső, mi 

vesztettük el a hitünket, de nemcsak Istenben, 

egymásban is.    ide: versek 

 

Csohány Kálmán szorongásélményei, halálvíziói 

elől is a rajzolásba menekült, csupán itt volt ha-

talma  e lelkiállapot fölött: a  nyugtalanság, a fé-

lelem mely gyermekkorától kezdve élete végéig 

kísérte őt rokon Ady Endre költészetével. Ezért 

érezzük oly súlyosnak Ady egyik látomásversét 

a  Jó Csönd-herceg előtt címűt, mely szerint éle-

tünk a maga időbeliségében nem más, mint foly-

tonos menekülés a halál elől, az éjszakai magány 

fokozhatatlan feszültségében. Ezzel párhuzamo-

san Kassák Lajos Az öregség két arca című 

alkotása is.  versek 

 

Ady Endrének, csakúgy mint Illyés Gyulának 

visszatérő témája Magyarország és harc a túlélé-

sért.  Egész pályájának, állandó válaszkeresésé-



nek középpontjában az a kérdés állt, hogy „Mit 

ér az ember, ha magyar?” – ide:  Az ős Kaján 

 

Csohány Kálmánt Ady szerelmi lírája is megih-

lette. Ady szerelmi költészetében két fontos kor-

szak volt, azaz két nagy szerelem. az első a Lé-

dával együtt töltött idő, a másik Csinszkával. A 

Léda versekben megjelenik a vágy és a taszítás 

kettőssége. Kapcsolatuk folyamatos vívódás. A 

Csinszka versek a letisztult szerelemről, a ma-

gánytól való félelemről szólnak.     (versek) 

 

Csohány Kálmán vérbeli grafikus volt. Ahogy ő 

maga mondta: „Nem színekben gondolkozom, 

hanem vonalban.   […] Vannak formák és tar-

talmak, amikhez nekem is szükségem van a szí-

nekre. De amit a vonallal és a fénnyel akarok ki-

fejezni, ahhoz a fekete-fehér, a két véglet párbe-

szédére van szükségem. Nem teríthetem szét a 

színek színskálájára az igent és a nemet, a vá-

laszt, amit a rajzaimtól várok. Hanghordozásukat 

árnyalhatom a színekkel, ezeknek dallamosságá-

ból hallgatom vissza a lírájukat. Ez az, amikre az 

akvarelljeimben is figyelek. De ha  a dráma sű-

rűsödik, ha megszorítom a színeket, és – hason-

lattal szólva – a fekete sápad bele a hamuszürké-

be, az  nekem többet árul el, mint ha a sárga vá-

lik krétafehérré.”     

 

 

 

 

 


