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Az Ezeregyéjszaka című könyv címlapja

Jakoby Gyula: Kerti vendéglő, 1950
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A magyar művészettörténet még mindig adós
a kassai festőművész, Jakoby Gyula (1903–1985)
fölfedezésével. Nem rápillantásra gondoltam – né-
melykor rövidebb-hosszabb közleményekben
ez megtörtént –, hanem monografikus kitekintésre.
Amelyben a drámai impresszionista megannyi kor-
szaka éppúgy terítékre kerülne, mint témavilága,
festésmódja, szimbólumrendszere. A pályán nincs
(alig van) változás, s „fejlődésről” sem beszélhetünk,
hiszen a kezdet és a vég ugyanazon a szinten lo-
bog. Már jó korán a hagyományos alakrajz helyébe
valaminő látomásos figuralitás lépett, s a képmezőt
a humorral (és fájdalommal!) teli groteszk uralja.
Harlekin világmagyarázata, mi másról volna szó,
evvel ért a csúcsra. 
Mert Jakobynál a lét – közrejátszott-e ebben a ki-
sebbségi sors? – cirkuszi körülményekkel zajló élet.
A kifacsarított, sokszor lebegő test áttöri a valóság
falát, s hallatlan erővel – gyakorta mítoszi, bibliai
jelképekkel dúsulva – a „kozmikus” káoszban lan-
dol. Ebben a szerkezetet a szétziláltság ellenére is
fegyelemben tartó rendetlenségben – a csörgősipka
jelenléte meghatározó – természet és társadalom,
férfi és nő, ember és állat, hajnal és éjszaka, kacaj
és sírás ugyanannak a valóságnak a része. Szín-
tobzódásban is, a kevés paradicsomi állapot és
a még több golgotai pokol rettenetében is (Félelem
– 1934, Ádám és Éva – 1933, Utca, fehér lóval –
1963, Menekültek – 1966, Napfogyatkozás – 1970,
Cirkusz – 1971). 
Kulcsár Ferenc húsz részből álló nagy verse, az Ezer -
egyéjszaka még ezen is túlmegy, hiszen költői in-
vencióval, a Jakoby-kozmosz összetettségéhez il-
lően, újabb találkozási pontokat is revelál. Így lesz,
zseniális meglátással, a cervantesi hős, Don Quijote
nevéből kiszakítva az orosz folyó nevét, baljós tör-
ténelmünk bakákat elnyelő jégpokla (Csoóri Sándor
Magyar apokalipszisként értékelte a történteket).
A költő számára a Don Quijote (1963) című vászon

adta az indítólökést a látomás kibontására – a fest-
ményen a fehér és fekete ló az egymástól elütő
lovag és a szolga különbözőségében is az össze-
tartozást hírelő szimbóluma –, s ahogyan szavait
áttestálja a festőre, úgy válik eme lázas csokor
a világban és a szenvedésben ugyancsak otthonos
Jakoby megrendítő vallomásává. (A monológok alig
különülnek el egymástól, mikor a költő beszél,
akkor is a teremtett hős hangját halljuk.)
„Sancho, te szent, az ég alatt / istenlován, oldalamon
/ poroszkálni láttalak, / Sancho, te jó, Sancho, te sár,
Sancho, te köznép, / szövetségünk szilárd, mert /
maga az öröklét: / téged, Sancho Panza, / téged
festettelek, / napfogyatkozásban vászonra tettelek:
/ abroszra anyám a bonyolult kenyeret. // Kiraboltam
a tudat frizsidereit érted, / kifosztottam a lélek /
mélyhűtőit sorra, / kiáltoztam, hótengerben érted
buktam orra – / én, a Don: / jéggé dermedve álmo-
dom, / én, a baka-Don / Quijote, / magasztalva té-
ged, aki holt- / voltodban is ragyogsz: / százmilliárd
wattos villanykörte a szíved – // (…) zászlók / bom-
lanak belőled, / golyónyelő Sancho, hiába lőnek /
golyó-álló testedre, / játékmester-Sancho, Jézusfia-
Sancho, / törhetetlenüveg-teliboroskancsó, / tréfa-
mester, vicc-zsák, / körbefon liánod, ezeregy indád.
// Sancho Panza, ne akard / elengedni a karom, /
nélküled nem tudom / kimondani a korom, / vérem,
mint a Káin-jegy, / elkékül, / műveim tornya / nem
épül… // (….) kocogunk a végtelen mezőkön – /
ügetünk a jó füvű, kövér legelőkön, / Sancho, te
szent, / mindenem, / hamu csak és pelyva, por
a történelem: / te szülted világra kárvallott életem –
/ te vajúdtad, csak úgy mellékesen. // Senki-Sancho,
maradj velem, / pulzusodra teszem / reszkető, vén
kezem, / én, a Don, / a Sancho-Don-kanyar: /
a néma éjben kitakar / a holdbeli Dávid, lerántja /
rólam a halált – imára / kulcsolom a kezem, / s ál-
maimban álmaim álmaira emlékezem // (…) Elva-
rázsolhatsz, álmom / szét- / tépheted, / mint a papírt,
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Jakoby Gyula: Jelenések, 1960
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/ s ha sebeimre írt / nem lelhetek nálad, / ha nem
nyújtod két erős vállad / támasznak, / Uram, akkor
feltámasztalak, / Lázárt a te Fiad – / elevenné teszlek,
hogy add / az én öreg, elnyűtt hitem vissza, / higy-
gyem, a véremet / ezeregy álmom, / nappalom itta,
/ fejem, kezem ezért remeg, / hold fényében ezért
megyek / dülöngélve, rongyosan és rúton, / a szín-
arany és rettenetes úton.”
Egy hosszabb elemzés kimutathatná, hogy a be-
vezető-értelmező „magánbeszéd” – „Ráhel könnyét,
Jób sebeit, / kárhozatunk szent képeit / lelkünkbe,
e roskadozó templom / falára festetted – / pokolbéli
kerubok vigadtak feletted” – és a számtalan ven-
dégszöveggel dúsított, Jakoby kapcsán egyete-
messé váló hang mint önvallomás (többek közt
Ady, Beckett, József Attila, Kassák, Gabriel Celaya,
Rimbaud, Vörösmarty, Vasadi Péter és Tőzsér Árpád
is meg van idézve) miként ér össze, hogyan lesz
istenfélő, gyónó és káromló szövegfolyam. Kulcsár
Ferenc, a szlovákiai magyar líra középgenerációjá-
nak a jelese az „Isten megrongált szekerén” utazó
– hosszú útján is „csak” Kassától Kassáig érő –
festőművészben lelte meg kinyilatkozó lelke jobbik
felét. Ahogyan a Jakoby-képeket nézdegélve köze-
lebb jutott (sosem leíró jelleggel) a világmagyará-
zatnak sem kevés apokaliptikus látomás-sorhoz,
úgy lett egyre nyilvánvalóbb az életrajzon, a tema-
tikán, a megformáltságon messze túlmutató költői
beszéd igazsága. Melyben van némi utalás a fest-
mények motívumvilágára, hangulati tökélyére –
a Napkeltére (1965) vonatkoztatva például: „A ki-
rálykék, a kolduskék / csillagokkal rám gombolt /
színejátszó égbolt / palástja éget!” –, ám lényegibb
hatoló a történelemben barangoló, iszonytató mó-
don sok gyalázatot megért művész (egy a sok kö-
zül) mérhetetlen keserűsége: „… ha az embert /
csupán a félelem / tuszkolja a történelmen át, /
nyomorult létének nem leli igazát”.
Kulcsár–Jakoby, az eggyé vált költő és piktor a szemé-
lyes életrajzot – a sérüléseket, a bántásokat – bűverővel
át tudja fordítani a létezés (önkifejezés) gyönyörűsé-
gévé. A kassai lét, akárcsak a festő művésznek is
példaképül szolgáló „testvérnél”, Márai Sándornál,
evvel megemelkedik, és lesz az alkotás mecha-
nizmusát csaknem katedrálissá emelő egyetemes

magatartásforma. „Játszom, / játszik a lét velem, / át-
kozott csonk a bal kezem, / és a jobban, jobbomban,
/ folyton bomba robban – / gránátalmát emelek a ma-
gasba, / bedobom a forró Nap-kasba, / és alszom: /
vívom gyönyörű harcom…”
Amikor akként íródik a vers, hogy lássuk a látomás
gyökerét – „És őrülteket is láttam: / haláltáncot
jártak gyémánt palotában” –, nem nehéz a jól vá-
lasztott oldalpár Karneváljára (1971) gondolni,
a szétfolyó alak-kettősök: a háttér feketéjét pirosra-
fehérre hevítő figurák különös násztáncára, melyben
az elszabadult testrészek, az anatómiailag hibás –
tudatosan elrajzolt – alakzatok szörnyű bája adja
a le grand macabre lényegét. 
A láthatót és a láthatatlant is megélő festőművész
(ne feledjük, eme költői vallomásban az alteregó
mindenkor a képek világát átélő lírikus) azért közli
a fogható valóságon túli terepének sarjadását-vi-
rágzását – „a bölcsesség, ha – istenporra – rám
tapos, / a metafizikától / lehessek kótyagos” –,
mert tisztában van (lásd József Attilát!) isten-ember
voltával. (Nyilván a teremtés okán.) Mégis össze-
keveredik benne a jó és a rossz, s eme kettő dina-
mikája adja (sosem futhatunk el sorsunk elől)
a megélt s így ábrázolásra méltó világ savát-borsát.
Imígyen: „Isten csöngettyűi reám már nem várnak,
/ csörög a sipkája sorsom bohócának, / világ he-
gedűjét öreg ördög gyötri, / a temető éjjel halottakat
lök ki: / feljövén poklomból, vakultan is látom /
megdézsmált életem, elorzott halálom.”
Noha a couleur locale az életműben csak nagy (for-
mai) áttételekkel van jelen – Jakoby Gyula mindent,
a környezetet is drámaian „szétfeslővé” szublimálta
–, Kulcsár jó szemmel figyelmeztet az akarva-akarat-
lan mégis ható, később Trianon által ugyan elorozott
történelmi városképre. Annál is inkább jogos eme ki-
tekintése, mert – jóllehet a festőművész vívódásában
több a kard, mint a virág – a lélek patyolata (védő,
óvó gyámola) a szörnyű látomások kontrasztjaként
szolgál. Eme csaknem idilli városkép történelmünk
egyik szent helyének, Kassának állít emléket. „A Dóm
sisakja égbe fúr, / alatta űzött vértanúk / s a végitélet
freskói, / s odább a szent Rodostói- / házat festi
a holdsugár / a Hóhér-bástya udvarán, / s lejjebb,
a Koldus-ház felett / az Isten kalapja lebeg.”
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A festő életművében ugyan a hagyományos ábrá-
zoláshoz közeli (figurális, térrövidülés stb.) reveláló
vásznak is találhatók (Hazatérés – 1957, A forrásnál
– 1948, Festő, fekete macskával – 1957), de a nó-
vumot az időt és a teret túllépő, lebegtető, a gro-
teszket fókuszba állító, az ecset kalandját látomássá
emelő festmények jelentik (Cirkusz, Kép – 1970,
Menekültek, Birkózás – 1962, Utca, fehér lóval,
Napfogyatkozás). Az önmagát is kifigurázó, görbe
tükörbe állító humor szinte mindenik képnek mo-
torja. Ebből a szempontból a Cirkusz, szerkezetét
tekintve is, többrétegű filozofikusságában is, ikoni-
kus táblakép. Jobb alsó sarkában maga a festő-
művész látható, piros krumpli-orral, a valóságon
túlnéző gomb-szemekkel. A fej világ-nagyságúra
nagyítva, hogy mindent be tudjon fogadni, és el
ne vesszék – a porond kozmikus méretű vihart su-
gall – az egyszerre játékos és drámai végtelenben.
Ha az albumként is becses (több mint harminc
színes képet tartalmazó) Ezeregyéjszakát nézzük,
benne a drámai – történelmi és személyes – sors-
vonulatokat (Sebesült ló – 1964, Menekültek, Tragédia

az arénában – 1972, Kép, Család – 1969, Játszó
kamaszok – 1975), óhatatlanul eszünkbe jut (kö-
zéppontban a második világháborúval és a kitele-
pítésekkel) a XX. századi történelem összes gyalá-
zata. Melyet a költő, föltehetően egyezvén a lázas
piktor ítéletével, a mítosz könyörtelenségével tett
érzékletessé. „Európa vizeiben vér folyt, / fejünk
fölött alvadt Vérfolt / kelt föl az égen és / süllyedt
a semmibe, / új földrészek véres vizeibe, / s én
fejemben a lángban álló, / hömpölygő és áradó /
színekkel tusáztam, / el- / veszve az emberevő /
Minótaurusz labirintusában.”
A képek szerinti drámai életutat költészetté avató,
emelkedetten komoly beszéd tulajdonosát, Kulcsár
Ferencet – hogy portréval búcsúzzunk a festő arc-
mását lírában megrajzolótól – Kopócs Tibor festette
életszerűvé. Derűs, mosollyal teli, ám fanyar arc tekint
ránk. Talán azt is sugallva, hogy a hosszú készülődés
ellenére lesz ereje szembenézni – ez a szembené-
zés Jakoby Gyula fölmagasztalását is jelenti – a sok-
oldalú életmű vitriolos mosolyával s rettenetével.
Volt. (Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2015)

Jakoby Gyula: Ketten, 1977 Jakoby Gyula: Nő, 1969
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Jakoby Gyula: Don Quijote, 1963


