IN MEMÓRIÁM K O H Á N GYÖRGY f
Mindazok a jóbarátok
és ismerősök, művészetének hódolói, akik azon a
hópelyhes decemberi délutánon a gyulai románvárosi
temető
kápolnája
előtt kalaplevéve körülállták Kohán György koporsóját — mindazok elgondolkodhattak
a
művészsors fölött. A Koháné
— az volt. Jellegzetesen
az. Magyar. Indult a gyulavári uradalmi kovácsműhelyből, hogy életműve elismeréseként kabátja
hajtókáján a Kossuth-díj
babérkoszorús jelvényével
feküdhessen a ravatalon,
ötvenhat évet
tartalmazott ez a bezárt kör, ötvenhat évet, de m i l y e t . . .
Élete — rövid párizsi
tartózkodását
leszámítva
— csaknem egy bűvös
háromszögben
telt
el:
Hódmezővásárhely—Budapest—Gyula. Nyugtalan
természete
vándoroltatta
folyton e városok között:
a szülők kimondhatatlan
szeretetét és tiszteletét jelentette Gyula, a munkáét, az alkotásét Hódmezővásárhely, a végső anyagi
megrekedtségből a kiutat
Budapest.
Megnyugvást
csak azokban a kora hajnali és délelőtti órákban
talált, amikor a vászon
előtt állt és szinte vad
mozdulatokkal lökte fel arra a festéket, hogy harmonikus színek és feszülő formák
bontakozzanak majd ki a foltokból. Megnyugvást írtam? Talán tévedtem. Nagyon
jellemző rá, amit egy — a feleségemhez írt — magánlevelében (1963. IX. 29.) így fogalmazott meg: „Nagy depresszión mentem keresztül, de dolgoztam a magam gyötrelmére és örömére". Ezek a fogalmak — depresszió, gyötrelem, öröm — elválaszthatatlanok Kohán Györgytől. Egész életének útitársai voltak. Volt bőven oka a depresszióra, amikor sikertelenség, az elismerés hiánya ós mérhetetlen anyagi gondok
kísérték évtizedeken át, vulkanikus indulatok feltörése okozta gyötrelem munka
közben és a mindenkor mesterségesen palástolt örömérzet, ha egy-egy alkotása elismerést váltott ki szűkebb vagy tágabb közösségben. Ilyen volt, nem tehetett
róla.
Divatos szóval élve Kohán György is a „nehéz emberek" kategóriájába tartozott. Magányos volt és bizalmatlan. A magyar fasizmus beköszöntéséig a „műverem" polgári baloldali társaságában jól érezte magát, a fasizmus évei kegyetlenü"
megviselték. Ekkor készült el élete egyik nagy műve, mondhatnánk politikai hitvallása, „A háború emléke", amely a magyar freskófestészet egyik legmonumentálisahb alkotása lett volna, ha — falat kap. Nem kapott! Közvetlenül Jáz operáció
előtt még azt latolgatta egy gyulai sörös délutánon, hogy öt színben vagy csak
fehér-feketében kellene a falra fölrakni. A fehér-fekete izgatta inkább. Az elmulasztott lehetőség — vádol, az elmulasztott lehetőség — szegényebbé tette képzőművészetünket, a fal hiánya — az alkotóra is ránehezedett.
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A felszabadulás után sem javult a sora. Volt, hogy festékre, ecsetre sem
futotta. Csüggedés és remény, elkeseredés és nekifeszülés váltották egymást ebben
az időszakban is. Ha lehetősége volt, ekkor is dolgozott — „Vasalónő"-je vall erről az
időszakról — a maga gyötrelmére es örömére. Amikor úgy látszott, hogy kibontakozóban az ú j rend és igény támad a^ ú j hangra, a szlafcmán kívül nincs visszhangja művészetének. Szinte megmagyarázhatatlan ma, hogy Kohán Györgynek
1948—1956 közötti években nincs önálló kiállítása. Nincs csodálkoznivaló tehát
azon, hogy ezekben az időkben így „festi le" önnönmagat — 'szintén idézet egy magánlevélből — „. .. én már egy magányos medve vagyok, aki kedvvel vagy kedvtelenül elszakadtam mindenkitől".
A „mindenkitől" egy kissé másként értelmezendő ezúttal. Az, ami valóban f á j ,
az a tényleges valóság. Miután én sem tudnám drámaibb szavakkal megfogalmazni
ezt, hadd idézzem Dömötör Jánosnak, a barátok nevében mondott búcsúbeszédéből
az alábbi sorokat:
„Nem a napokon át visszatérő krumpli paprikás, a lyukas cipő, az ugyan mindig .tiszta, de gyakran foszló ing volt a legkeserűbb gond, a legmarcangolóbb f á j dalom, hanem annak a tudata, hogy az embereikhez, a széles tömegekhez szóló
művészetedre nem tart igényt a közösség, a társadalom, hogy m a j d tíz éven át n e m
tudtál 'kapcsolatot teremteni műveid címzettjeivel. Ez az érzés a lét kicsinyes napi
gondjainál is keserűbb volt".
Vajon így volt? így! De „a lót kicsinyes napi gondjai" is a megalázás tényeibe
torkolltak. Mert mik lettek volna a 10—20 forintos napi, baráti kölcsönkérések?!
Keserű napok, keserű é v e k . . .
Mérhetetlen érzékenysége is ezekből az időkből származott. „ . . . én rendkívül
érzékeny vagyok a harci feltételekre. Szemtől-pofába — bármit, — a h á t a m mögött,
az más — az jóvátehetetlen" — írta 1961. I. 23-i keltezéssel. Ez az érzékenysége
haláláig megmaradt. Barátaival, ismerőseivel — mindenkivel szemben. • Azokban
az években is, amikor az elismerés kezdett személye és alkotásai felé fordulni. Az
1959. év a fordulópont. A budapesti műosarnokbeli siker. Itt „leinek r á " az Alföld
festőjére. Az alföldi festészet mesterére. A XX. század magyar képzőművészetének
egyik legmarkánsabb egyéniségére. Mert az volt Kohán, aki Tornyai, Koszta, Endre
művészetéből táplálkozott, de Kohán volt még legkisebb vásznán és grafikájában is.
Erő, dinamizmus és monumentalitás sugárzik alkotásaiból. Sárgái,' barnászöldjei,
pirosai és fehér foltjai drámai izzásúak, feszülnek a keretek szétpattintásáig. E felismerést aztán az egyre nagyabb isikerek kísérték. Betetőzését az 1965-ös Nemzeti
Galériában rendezett gyűjteményes kiállítása hozta meg. Ennék a tárlatnak kirobbanó sikeres szinte páratlan a magyar képzőművészet történetében. Egy ismeretlen
Kohán György lépett az ország elé viasztemperáival, amelyeknek születéséről legbensőbb barátai sem igen tudtak. Ekkor már nyilvánvalóvá vált, hogy népünk,
államunk n e m késik, nem késhet Kohán György életművének elismerésével. Az
1966-os évben Kossuth-díjjal jutalmazza nagy értékű életművét szocialista társadalmunk.
Ebben az életműben Hódmezővásárhelyé a centrális hely. Az Alföld alatt ez a
város és környéke, ez a táj és ember értendő. Egyik rádiónyilatkozatában maga
Kohán vallott így: a jövő útja is az alföldi, pontosabban a vásárhelyi ember életének ábrázolása. Ekkor törött meg végül Kohán élete — hiába a szándék, az akartait. A betegség ledöntötte lábáról. Többé m á r n e m nyúlhatott vászon és ecset
után. A halálos kór iszonyú rombolást végzett tüdejében. Nincs már emberi tudás,
amely elháríthatta volna a tragédiát. A decemberi hópelyhes délután az utolsó,
hogy vele találkoztunk. Megdöbbentő volt az a markáns arc, amely három évtizeden át hozzátartozott az alföldi festészethez, a vásárhelyi művészélethez, a városhoz,
barátaihoz. De csak a test távozott, alkotásai — egy rendkívül termékeny mester
szellemi termékei — köztünk! maradtak. Gyulán hirdetik majd Kohán György nehéz
életének elmúlhatatlanságát,. az alföldi piktúra életerejét, amelynek jeles mestere
és meg nem alkuvó egyénisége volt.Mintha Beethoven V. szimfóniájából lépett volna k i . . .
SZABÓ ENDRE
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