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Az Állami Bábszínház előadásainak plakátjai, melyeken Jakovits József mint szobrász szerepel 

In this essay, Géza Balogh gives an account of the group of excellent artists which gathered in
the old workshops of the former State Puppet Theater. László Bod (1920–2001), the founding
director, was, on the face of it, politically reliable and orthodox. In reality, he was a painter himself
and brought together the “formalist” artists of the European School (1945–1949), who had just
been banned. Thus, the puppet theater assembled the most significant representatives of the
fauve, non-figurative and surrealist tendencies.
Dezső Korniss (1908-1984) painted puppet heads in “piece wages”. Endre Bálint (1914–1986)
designed posters, Lili Ország (1926–1978) and Anna Márkus (1928– ) completed others’ set
designs, and the workshop manager, József Jakovits (1909–1994), sculptor, carved puppet heads. 
The most outstanding avant-garde artists of the era formed a kind of opposition group. The whole
“conspiracy” did not catch the eye of the part state, however, and this was apparently because
the puppet theater, as an institution, played primarily for children, and so escaped the attention
of the “responsible comrades”. 
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Az Állami és a Budapest Bábszínház korábbi évfor-
dulói alkalmával a megemlékezések elsősorban a
színésztársulat alakulását elemezték. Most, a het-
venéves jubileum eseményei főleg a bábműhelyek-
ben összegyűlt híres személyekre összpontosították
a figyelmet. Maga a tény is azt bizonyítja, hogy míg
a színész élete és tevékenysége kérészéletű, a kép-
zőművész munkássága igazán az utókor szemé-
ben teljesedik ki. Ma már nehéz lenne az első
bábszínész-társulat legjobbjainak életművét ele-
mezni azok számára, akik nem éltek még az ötve-
nes években, és nem láthatták játszani Balajthy
Andort, Leviczky Andort, Bölöni Kiss Istvánt, Könyves
Tóth Erzsit, Havas Gertrúdot, Szöllősy Irént és az első
bábszínész-nemzedék többi jelentős alakját. Amik
fennmaradtak azokból az időkből, azok a bábok,

díszlettervek egy része és persze az alkotók eredeti
képei, szobrai. És nem akárkik voltak a frissen ala-
kult Bábszínház műhelyeinek munkatársai vagy al-
kalmi látogatói sem; többek közt az éppen betiltott
Európai Iskola kiemelkedő személyiségei, a magyar
avantgárd – a fauve, a nonfiguratív és a szürrealista
törekvések – képviselői, akiknek a napi megélhetést
jelentette az akkor éppen Sztálin útnak átnevezett
Andrássy út 69. szám alatti alagsori intézmény.    
Ahhoz, hogy ez a társaság összejöjjön, sok szeren-
csés és balszerencsés véletlenre volt szükség.
A szerencsés véletlen elsősorban az volt, hogy
a megerősödő pártállam elvtársainak ébersége
éppen némi kívánnivalót hagyott maga után.
Az igazgatói szék várományosainak sorában
a „megbízható” jelöltek közül – egészen véletlenül
– egy igazi szakembert neveztek ki. Igaz, hogy Bod
László1 egy ideig makulátlan kádernek látszott, de
az illetékesek nem vették észre, hogy posztimp-
resszionista képei egyre inkább szimbolikus, szür-
realisztikus vonásokkal gazdagodnak. Meg azt sem
tudták róla, hogy titokban az Európai Iskola „forma-
listáival” áll kapcsolatban.
„Az Európai Iskola a fauvizmust, kubizmust, exp-
resszionizmust, absztrakciót és szürrealizmust kép-
viseli Magyarországon” – olvasható a szervezet
egyik röpiratában. A magyar művészet számos irá-
nyát foglalta magában. Hidat akart verni a modern
európai és magyar művészet között. Példaképe
az École de Paris2 volt. „Nagy tervét azonban nem
tudta megvalósítani, működését 1949-ben beszün-
tették – írta Németh Lajos.3 – Ennek oka a marxista
esztétika dogmatikus értelmezésében rejlett, amely
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1 Bod László (1920–2001) festőművész, rajztanár, tervező, rendező. A Képzőművészeti Főiskolán Szőnyi István növendéke,
majd Elekfi Jenő tanársegédje. Főiskolai évei alatt Rév István bábszínházában műszaki mindenes, később Miskolcon
a Tanítóképző tanára, népi kollégiumi igazgató és az amatőr Művészi Bábszínház vezetője.  „Kiemelik”, a fővárosba
helyezik. Fogalmazó a Vallás- és Közoktatási Minisztériumban. 1949-től 1954-ig az Állami Bábszínház igazgatója. Leváltása
után festőművészként tevékenykedik. 1949-ben könyvet ír a bábjátékról. 1955-től szerepel hazai és külföldi kiállításokon. 

2 A 20. század elején Párizsban dolgozó, nagyrészt idegen származású festők szervezete. Képviselői nem sorolhatók
egyértelműen egyik stílushoz sem, de a modern festői törekvések legtöbb iránya hatott rájuk. 

3 Németh Lajos (1929–1991) művészettörténész, az MTA levelező tagja.
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az izmusokat szőröstül-bőröstül a polgári társada-
lom válságtermékének ítélte, s mint ilyent, elvetette.
Hozzájárult azonban a feloszlatáshoz az is, hogy
míg az iskola tagjai művészi tevékenységükben
csakugyan a haladást képviselték, az elméleti jel-
legű megnyilatkozásokban, elemzésekben sok za-
varos, irracionalista nézet is felmerült, amelyeket
a marxista esztétika képviselői jogosan bíráltak”4.
A kiváló tudós óvatos megfogalmazása és magya-
rázkodása a Kádár-korszak jellegzetes terméke:
még húsz évvel az Európai Iskola betiltása után is
csak ilyen körmönfontan lehetett véleményt nyilvá-
nítani egy „veszedelmes” irányzatot képviselő szer-
vezetről. Gondoljuk el, mit jelentett akkor az, hogy
az ötvenes években a szervezet tagjai a Bábszín-
ház műhelyeiben dolgozhattak és csoportosulhat-
tak. Ehhez Bod László vakmerősége kellett. 
Igazgatásának második évében meghívja Jakovits
Józsefet5 a bábműhelyek vezetőjének. „Jaki” –
ahogy ismerősei, barátai, kollégái, a nála öregebbek
meg a sokkal fiatalabbak szólították és emlegették
– ekkor már túl volt első nagy sikerein és nagy csa-
lódásain; az Európai Iskola 1948-as kiállításán mu-
tatkozott be feleségével, Vajda Lajos6 özvegyével,
Vajda Júliával7 együtt. A teljes ismeretlenségből rob-
bant be a köztudatba emberi-állati-növényi formá-
kat egybeolvasztó, jellem- és jelhordozó szobraival.
Autodidakta volt. Festőktől és művészettörténészek-
től tanult, akiket az Európai Iskola művészköreiben
ismert meg. Ennek a váratlanul ölébe hullott hely-
zetnek köszönhette a villámgyors pályakezdést.
Az Európai Iskola fennállásának négy éve alatt,
1945 és 1949 között alkotta meg szobrainak közel
egyharmadát, amellyel azonnal a magyar szobrá-
szat élvonalába került.

Gyermekkora olyan, mintha egy Dickens-regényben
olvasnánk. Éhezés, árvaház, mostohaapa. Tízéves,
amikor elkezd rajzolni. 1925-től idomszerészként
dolgozik. 1935-től a Ganz-MÁVAG szakmunkása.
Közben a Bonctani Intézetben anatómiát tanul.
A háború kitörésekor a kezébe kerül egy orvosi szak-
könyv az elmebetegek viselkedéséről. Hamarosan
hasznát veszi az így megszerzett ismereteknek, mert
így nem kell bevonulnia munkaszolgálatra. Egy bo-
lond még a sárga csillagot is elfelejtheti felvarrni
a kabátjára.
1945-ben megismerkedik Vajda Júliával és rajta ke-
resztül az alakuló Európai Iskolával. Hamarosan
összeházasodnak, és egy rózsadombi művészott-
honba, a II. kerület Ady Endre utca 17. szám alatti
villába költöznek, amelyet „galambdúcnak” nevez-
nek el a lakói, többek között Bálint Endre,8 akivel itt
köt életre szóló barátságot. Ez a barátság hamaro-
san rokoni kapcsolattá egészül ki (Bálint Vajda Júlia
húgát veszi feleségül). Az idilli állapot azonban
mindössze három évig tart. Egy Szovjetunióból ha-
zatért tábornok szemet vet az épületre, és a benne
élő-alkotó művészeket rövid úton kipenderítik a fes-
tői környezetből. Bálinték és Jakovitsék egy VII. ke-
rületi bérkaszárnya harmadik emeleti lakásába
költöznek gyerekeikkel és közös anyósukkal, a Rot-
tenbiller utca 1-be. 
Bálint Endre vonzalma a bábjátékhoz – mint
a legtöbb emberé – a gyerekkori emlékekhez kö-
tődik. Az Orczy úti lakás, a Bálint-testvérek, Klári és
Bandi még boldog gyerekkorának első állomása.
Közel van a Népliget, benne a bábszínházi Bódé,
idősebb Kemény Henrik9 birodalma. Eleinte édes-
anyjukkal látogatják a bábszínházat, ahol Vitéz
László püföli az ördögöt a palacsintasütővel.

4 Németh Lajos: Modern magyar művészet. Corvina, 1968. p. 120.
5 Jakovits József (1909–1994)
6 Vajda Lajos (1908–1941) a 20. századi magyar avantgárd művészet kiemelkedő alakja, a szentendrei festészet szürrea-

lista-konstruktivista szárnyának képviselője. Az Európai Iskola posztumusz szellemi vezére. 
7 Vajda Júlia (Richter, 1913–1982) a szentendrei festészet képviselője. Az Iparművészeti Iskolán Aba-Novák Vilmos tanítvá-

nya. Rendszeresen szerepel a KUT (Képzőművészek Új Társasága) és az Európai Iskola tárlatain. Indulásakor a szürrea-
lizmus, később a nonfiguratív törekvések követője.

8 Bálint Endre (1914–1986)
9 Korngut-Kemény Henrik (1888–1944)
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Bálint Endre plakátja - Ország Lili festőművész kiállítása, 
Székesfehérvár, 1967

Ország Lili és Bálint Endre 1955 körül

Ország Lili – Bálint Endre – Tóth Tibor a rákosligeti kiállítás megnyi-
tóján, 1968

Az Állami Bábszínház katalógusa, 1967 – Bálint Endre tervezéseJakovits József
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A monológ, 1963

A monológ, 1963

A monológ, 1963.  Animációs rövidfilm.
Írta, tervezte és rendezte: Kovásznai György,
Zeneszerző és hangmérnök: Bélai István,
Operatőr: Klausz Alfréd, Vágó: Czipauer János,
Grafikai terv: Korniss Dezső. Pannónia Filmstúdió
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A bábjáték minden mozzanata beleivódik a kisfiú
emlékezetébe, és később visszatérnek képein.
„Akkoriban minden vágyam az volt, hogy egyszer
kézbe vehessem Vitéz Lászlót és bábu társait: a kí-
sértetet, a halált, a molnárt, a kocsmárost, a Fricit
és az ördögöt – emlékezik egyik önéletírásában.
– Mondják, hogy «a tiszta vágyak beteljesednek».
Ezt, ebben az esetben igazolni tudom.”10

A Rottenbiller utca 1. néhány év múlva a hazai báb-
történet legendás színhelye lesz. Amikor 1953-ban
sor kerül a városligeti bábszínház és a népligeti vásári
mutatványosok tevékenységének felszámolására, Ja-
kovits ide menekíti Kemény Henrik11 felszerelésének
javát. Így Bálint Endre lakótársa lehet a gyermekkori
emlék hőseinek. Ifjabb Kemény Henrik pedig, aki
ekkor már szintén az Állami Bábszínház azilumának

tagja és a mechanikai műhely munkatársa, így em-
lékezik a Bódé államosításának körülményeire:
„Aznap már bent voltam a színházban, amikor
Matyi12 izgatottan telefonált a Ligetből. Sietve
mondta, hogy az ávósok mindent lefoglalnak, el-
visznek, már körbevették a Mutatványos teret, ro-
hanjak, mert nagy baj van. […] Jött az éjszaka.
Krimibe illő jelenetek lehettek, mert éjjel halk zör-
getésre ébredtünk a Mamával. Hát ott áll Jakovits
József barátom. […] Hátizsákokkal, kosárral a ke-
zében suttogva kérdezi, mi történt eddig. Elhatá-
roztuk, hogy ha csak holnap jönnek vissza, akkor
most éjszaka kirámoljuk a saját Bódénkat. Matyi,
Jaki és én tehát hátizsákokkal a hátunkon éjjel
a sötétben összepakoltunk. Az összes értékes
bábot, kelléket, díszletet több fordulóval elvittük

10 Bálint Endre: Életrajzi törmelék IX. In: Életünk 1980/8. p. 630.
11 ifj. Kemény Henrik (1925–2011)
12 Kemény Mátyás (1926–2001) Kemény Henrik öccse.

Kovásznai György Korniss Dezső
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Bálint Endre festőművész és Jaki barátom műter-
mébe, a Rottenbiller utcába. Tíz évig itt bújtattuk
a bábokat. Tíz évig!”13

De a műhelyekben összegyűlt társaság elsőnek
érkező tagja alighanem Korniss Dezső.14 Mint az
Európai Iskola egyik alapítója nemcsak hogy sem-
miféle kiállítási lehetőséghez nem jutott, de még
az Iparművészeti Főiskolán betöltött tanári állásából
is elbocsájtották. Kilátástalan helyzetében elfogadta
Jakovits hívását, és „teljesítménybérben” bábfejeket
festett. Sorsát nehezen viselte, gőgös és zárkózott
volt. Egykori barátaival összeveszett, a fiatalabb
nemzedék tagjait lenézte. Sorscsapásként élte
meg a Bábszínháznál eltöltött időket, majd hatása
egy évtizeddel később mégis megmutatkozott
munkásságában: 1963 és 1969 között hét ani-

mációs rövidfilmet készített Kovásznai György15

társaságában: Nő a tükör előtt (1963), Monológ
(1963), Gitáros fiú a régi képtárban (1965), Reggeltől
estig (1967), Gondolat 1968), Egy festő naplója
(1968), Házasodik a tücsök (1969).  Ezek közül
csak a Monológ, az Egy festő naplója és
a Házasodik a tücsök került bemutatásra, de fogad-
tatásuk meglehetősen kedvező volt. Különösen
a Monológ című filmben figyelhető meg az újszerű
technika groteszk, leleplező, elidegenítő szerepe.
„A rövid produkció magas művészi minőségét külö-
nös módon segítette a Wajang-játék módszeréhez
hasonló »primitív« mozgatótechnika – olvasható
az egyik kritikában. – A fázisrajzos megoldás ren-
geteg munkát és pénzt emésztett volna; a film
alkotói szigorú egyszerűségre, gazdaságosságra

13 Kemény Henrik: Életem a bábjáték bölcsőtől a sírig. Lejegyezte: Láposi Terka. Korngut-Kemény Alapítvány, 2012. p. 88.
14 Korniss Dezső (1908–1984)
15 Kovásznai Gábor György (1934–1983) rajzfilmrendező. A Képzőművészeti Főiskolán folytatott tanulmányai után a Nagyvilág

képszerkesztője. 1962-től a Pannónia Filmstúdió dramaturgja, majd rendezője. Különleges stílusú filmjeivel hamarosan
magára vonja a hazai és a nemzetközi közvélemény figyelmét. Sajátos kísérlete a Hamlet (1967) rajzfilm-feldolgozása.  

Pilinszky János: Aranymadár. Márkus Anna rajzaival. Magvető, 1957. Jakovits Amerikában. Festmények 1965 – 1989. Plakát, 2002.
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kényszerültek – de törekedtek is. Az alappontokhoz,
a lényegeshez nyúló szimbólum és a mögéje
teremtett háttér együtt teszi azt az ősi és egyúttal
modern megoldási formulát, amelyet eredeti, úttörő
módon alkalmaztak.”16

Talán nem tűnik erőszakoltnak, hogyha Korniss
1950-es megalázó helyzetét megpróbáljuk össze-
függésbe hozni a hatvanas évek animációs film-
kísérleteivel. Hogy nem próbálta kitörölni
emlékezetéből a sanyarú időszakot, azt néhány
akkoriban készült – és természetesen soha meg
nem valósult – bábterve is bizonyítja.
Bálint Endre jelenléte az Állami Bábszínházban
jóval hosszabb ideig tartott, számos plakátot készített
az ötvenes és hatvanas években. Kapcsolata egé-
szen más természetű és mélyebb gyökerű volt,
mint Kornissé, és szorosan kapcsolódott az újabb
képzőművész-nemzedék két kiemelkedő alakjának,
Ország Lilinek17 és Márkus Annának18 a megjele-
néséhez. Mindketten a Képzőművészeti Főiskola
elvégzése után, 1950-ben kerülnek a színházhoz
díszletfestőnek. Ország Lili négy évvel később,
amikor Bod Lászlót menesztik, felmond, és hat évig
nincs állása, könyvillusztrációkból és képei eladá-
sából él, majd 1960-ban, az immár Szilágyi Dezső19

vezette intézményhez visszatér, és 1978. október
1-jén bekövetkezett korai haláláig itt dolgozik.
Ország Lili festői tevékenysége a főiskolai évek alatt
nem mutatott különösen kiemelkedő teljesítményt.
Ahogy egyik évfolyamtársa, Papp Oszkár20 jellemzi
„egy tehetséges Szőnyi-21növendék volt. Nö ven dék -
ként élte a főiskolát. Tehát még nem látszott, hogy
mi lesz belőle, és viszonylag nagyon keveset sze-
repelt.”22 Évfolyamtársa, Márkus Anna – talán Ország

Lili példáját követve – elhatározza, hogy ő is sze-
rencsét próbál a Főiskola épületének alagsorában.
Igénybe veszi rokoni kapcsolatait: unokatestvére,
Mándy Stefánia23 kíséretében felkeresi Jakovitsot,
akit már korábban is ismert, és elrebegi, hogy sze-
retne bekerülni a Bábszínházba. Jakovits először
ösztöndíjasként alkalmazza, majd hamarosan a fes-
tőműhely vezetője lesz. 1956-ban, néhány hónappal
a külföldre távozása előtt váratlanul tervezői feladatot
is kap: Polivanova Csintalan bocsok című meséjének
díszleteit tervezheti. Ország Lili csak visszatérése
után, nagy visszhangot keltő Tel Aviv-i kiállítása évé-
ben, 1966-ban jut először tervezői feladathoz.
Megszakításokkal egy évtizedet tölt a festőműhelyben
a mások által megálmodott tervek kivitelezésével,
majd 1973-ban kap tervezői státuszt. Kézenfekvő
lett volna, hogy az obrazcovi kisrealizmus béklyóiból
szabadulni vágyó intézmény az 1957 óta kiállító
művészt, vagy a hasonlóan hosszú ideje a műhe-
lyekben tevékenykedő Jakovitsot tervezői feladatokkal
is megbízza. Ám ez mindkettőjük esetében utólagos
és anakronisztikus okoskodás. Talán nem is a szo-
cialista realizmus elszánt védelmezőinek várható
felháborodása volt a legfőbb akadály; a kor báb-
színháza még nem érett meg a szürrealista korszakát
bontakoztató festő, vagy az ugyancsak szürrealis-
taként számon tartott, kivételes képzelőerővel meg-
áldott szobrász méltó foglalkoztatására.
Ország Lilit kárpótolja az eltékozolt évekért egy
nagy barátság: 1953-ban megismerkedik Bálint
Endrével. Intenzív szakmai kapcsolatuk meghatá-
rozóvá válik festői életműve további alakulásában.
Barátságuk akkor sem szakad meg, amikor 1957
áprilisában Bálint Párizsba emigrál. 1957 és 1963

16 Solymár István: A Monológ és Korniss Dezső. Művészet, 1964. aug. 31. o.
17 Ország Lili (1926–1978)
18 Márkus Anna (Anna Mark, 1928) a Főiskolán Berény Róbert növendéke. 1956-ban elhagyja Magyarországot, egy ideig

az NSzK-ban él, majd 1959-ben Párizsba költözik. Festészetét az absztrakt, geometrikus formák használata, a konstruktivizmus
és a lírai absztrakció szintézise jellemzi. Korunk európai képzőművészetének jelentős alakja.

19 Szilágyi Dezső (1922–2010)
20 Papp Oszkár (1925–2011) festőművész, grafikus, restaurátor, tűzzománc készítő. 
21 Szőnyi István (1894–1960) 
22 In: S. Nagy Katalin: Ország Lili. Arthis-sorozat, é.n. p. 10.
23 Mándy Stefánia (1918–2001) költő, műfordító, művészettörténész. 1962-től gyermekverseket és műfordításokat publikál.

1987-ig csak külföldön jelenhettek meg írásai.
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között rendszeresen leveleznek. 1958. január 30-án
Ország Lili ezt írja Bálintnak: „Közel kerültem Vajdához
és magához, de megmaradt a teljes énem.  […]
és ha lát szép Klee-reprodukciót, akkor küldjön,
mert most ő érdekel a legjobban.” December 2-án
meg ezt: „Ebben az évben dolgoztam szám szerint
a legtöbbet: 35 képet festettem, ebből ötöt jónak
tartok nagyon szigorú szemmel is.”24

1955-ben Jakovits is otthagyta az Állami Báb szín -
házat. Csatlakozott a „győri különítményhez”, akik
ellen-bábszínházat hoztak létre a Győri Kisfaludy
Színház keretei közt. Ez volt az első kísérlet egy
Budapesten kívül működő bábtagozat létrehozására.
A fővárosban működő hivatásos bábszínház szegény
rokona és potenciális vetélytársa lett. A társulat
1958-ban megszűnt, illetve beolvadt a megújuló
Állami Bábszínház együttesébe. Jakovits egy rövid
időre visszatért, majd 1965-ben emigrációba vonult.
Június 9-én megérkezett az Amerikai Egyesült
Államokba, ahonnan csak 1987-ben tért haza. Még
öt évig élt Budapesten egy Dob utcai lakásban.
1994. szeptember 23-án halt meg. 1996-ban az
Ernst Múzeumban volt emlékkiállítása. 2002-ben
Jakovits Amerikában címmel rendeztek kiállítást fest-
ményeiből a Zsidó Múzeumban. 
Tulajdonképpen nagyon örültem, amikor a kiállítás
megnyitójára meghívót kaptam. A kiállítás címe
nagyon megtetszett: „A Jakovits Amerikában”.
A névelő más, kisebb típusú betűvel volt írva, kicsit
tétován, bátortalanul. Bigott nyelvőrök persze így
is joggal csóválták a fejüket, mégis úgy éreztem,
hogy ez a félig kimondott, halk névelő méltó volt
Jakovitshoz. Nagyon illett minden szempontból
rendhagyó és kivételes lényéhez. Talán még jobb
lett volna úgy, hogy „a Jaki”, hiszen valamikor mind-
nyájan így emlegettük. De persze akkor még itt
élt, bóklászott, csoszogott közöttünk. A neve, így,
névelőstől, már élete derekán fogalommá lett. Azok
is sokatmondó titokzatossággal ejtették ki, akik
egyetlen szobrát se látták még.

A régmúlt korokat és a csak éppen eltelt évtizedeket
felelevenítő emlékkiállítás ünnepélyes termeiben,
a nagyméretű képek között próbáltam felidézni
vézna, madárcsontú alakját, aki az Állami Bábszínház
udvarán álló földszintes kis házban talált alkalmi
menedékre. Jaki – korábban amatőr bábjátékos –
a bábfejeket mintázta, faragta. A varrodában Bródy
Vera25 kezdte hosszú és rendkívül sikeres tervezői
pályáját. Az udvaron – ha jó idő volt – hatalmas
és késhegyre menő viták zajlottak. A vendégek
között ott volt Pilinszky János26 is, eleinte persze
Márkus Anna kedvéért járt ide, akivel 1954-ben
összeházasodtak, majd néhány hónap után elváltak.
Kapcsolatuk maradandó értéke, hogy a költő
Aranymadár című verses meséjét Márkus Anna
illusztrálta.
Ezután viszont mély és rendkívül fontos – Bálintéhoz
hasonló — barátság alakult ki közte és Ország Lili
között, akitől így búcsúzott 1978 októberében bekö-
vetkezett halálakor: „Minden nagy festő nagy gon-
dolkodó is, csupán nem törekszik tézisekre és
definíciókra. Valamit nagyon tud, nagyon megért
és világosan ki is mond anélkül, hogy kimondaná.
Bach és Dosztojevszkij egyebet se tesz. Azaz mégis:
gondolatát mondatról mondatra aláveti az anyag
ellenpróbájának, egy kézműves alázatával. Innét,
hogy amikor a leganyagibb, voltaképpen a legszel-
lemibb. Ebben a bachi értelemben voltál te is: gon-
dolkodó és kézműves. […]
Drága Lili, tudtuk, hogy ki vagy, de talán nem eléggé.
Mit számít? Ez a mi veszteségünk, és nem a tiéd.”27

Jakovits sorsa a nyomorgó művész klasszikus életútja,
Derkovits, Dési Huber és sok más pálya- és kortárs
sorsához hasonló. De a proletár művészsors
az ő esetében a zsidósága miatti üldöztetéssel is
súlyosbodik. Származásának tudata Amerikáig elkí-
séri; 1965-ös emigrációja után erősödik föl benne,
talán a kettős kirekesztettség hatására, hiszen
ott idegen volt már anyanyelvével és kultúrájával
is. Ezért teremti meg a zsidó misztikára épülő,

24 In: S. Nagy Katalin: Ország Lili. p. 144.
25 Bródy Vera (1924)
26 Pilinszky János (1921–1981)
27 Pilinszky János: Ország Lili búcsúztatója.  Vigilia, 1978/11. p. 781.
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megrendítő és felemelő, kabbalisztikus festői élet-
művét. 
Egy sokunk számára új és ismeretlen Jakovits József
mutatkozott be a Zsidó Múzeum 2002-es kiállításán.
Új önmagában már az is, hogy egy szobrászból
egyszer csak festő lesz. Abban nincs semmi rend-
kívüli, ha valaki hol képekben, hol szobrokban fejezi
ki magát. Sokan megtették korábban is, hát még
manapság. De kevés „bigottabb” szobrász élt a vilá-
gon, mint Jakovits. Akiről mindig azt hittük, hogy
lételeme a tér, hogy minden gondolata az anyagban,
és csakis három dimenzióban képes kifejezésre
jutni. Hogy szüntelenül a statika foglalkoztatja.
Aztán egyszer, ötvenhat éves korában fogja magát
és elmegy Amerikába. Nem szerencsét próbálni,
mint a mesehősök, hanem állítólag titkos „üzenetet”
kapott: egy barátjától rongyba bugyolálva ékszer-
teknős érkezett az Egyesült Államokból, erőben,
egészségben, mire úgy határoz, hogy ezután New
Yorkban fog élni. Csak az nem világos számára,
hogy miből. Igaz, ilyen csekélységeken korábban
sem akadt fenn, de azért mégis rá kellett döbbennie,
hogy a vászon meg a festék valamivel olcsóbb,
mint a fa, a kő vagy a bronz. Meg nagyobb műterem
is kell hozzá, ami nemigen van azon a Hudson-
völgyi farmon, ahová barátja befogadta. Gondolt
hát egyet, és elkezdett festeni. Persze nem „rendes”
képeket, amilyeneket a festők szoktak, hanem betű-
ket, szavakat, mint a bölcs, tudós emberek. „Ezt
kerestem egész életemben: a nyelvet, amely meg-
őrizte az isteni kinyilatkoztatást, s amelyben mágikus
kapcsolat van a betűk és a betűk által jelzett dolgok
között – írja egyik levelében. – A Tóra a kinyilat-
koztatást a szó világgá válásaként írja le. Ezt a csodát
úgy próbálom megérteni, hogy megfestem a sza-
vakat… Azt hiszem, azért jöttem Amerikába, hogy
erre rátaláljak.”28

Kifogott a Tóra képtilalmán: a tilalom a betűre,
az Igére nem vonatkozik. A teremtett dolgok nem

esnek tilalom alá, csak maga a Teremtő. Nem
csinált magának faragott képet, inkább betűfestő
lett. Vajda Lajos, Bálint Endre, Ország Lili képein is
feltűnnek a héber betűk; Jakovitsnál azonban ezek
a jelek már nemcsak a távoli múlt üzenetei, nem
emlékek, hanem a folyamatos jelen kényszerítő,
sokértelmű és sokjelentésű parancsolatai. Az egyi-
dejűség volt szobrainak is legfontosabb felfedezése;
ott az organikus formák egymásba fonódása jelen-
tette múlt és jelen, élet és elmúlás együtt-valóságát,
itt a Kabbala-szimbólumok és a héber betűk együttes
jelenléte tágítja ki térben-időben egy ősi vallás
titkait és szigorú törvényeit.
De túllépett a zsidó misztika különösségén, az ava-
tatlan számára legjobb esetben is csak egzotikumot,
megfejthetetlen titkokat sejtető érdekességén. Jakovits
képei engem, a más felekezetűt is megszólítottak.
Nem csupán azzal, hogy latin betűi a keresztény
mitológiát is megidézve kitágították saját világképét
(Ecce homo), és beolvasztották az idegent, aki már
nem idegen, hanem elsősorban azzal, hogy mindent
úgy idézett fel, hogy közel hozta a szemlélőhöz:
csupa olyan dologról beszélt, ami mindenkit illet,
minden földi halandóra érvényes, nemre, korra és
felekezetre való tekintet nélkül. „Születésről van
benne szó: A hírhozó madár, a növekedő fa, az élő
ág és a tekercs, amiben a múlt és jövő van leírva.
Amit mindenki keres. A Titok. A Törvény”29 – írja
levelében.
Mire a kiállítás végére értem, az egyetemes üze-
netben az egyedit is megtaláltam. A monumentális
üzenet mögül kikandikált Jaki mókás figurája:
az emberi tenyérben az ő arca nézett rám, ujjai
a kefefrizurára utaltak, kíváncsi szemei egy kortalan
zsidó bölcset idéztek meg. Egyszerre emblematikus
jel, frivol karikatúra és profán tréfa volt a nagy ünne-
pélyesség közepette. 
Jaki, a homo ludens, a szomorú-vidám bábjátékos
most már mindig itt van közöttünk. Végleg hazatalált.  

28 Idézi Horváth Ágnes: A betűfestő című írása. A Zsidó Múzeum kiállítási katalógusa, p. 17.
29 I.m.


