KOZÁK

GYULA

202 Évkönyv XVI. 2009

=

RICHTER
Sándor
1909– ?

RICHTER
Erzsébet
1911– ?

RICHTER
Jenő
1878– 1925

LAX
Olga
1886– 1956

=

=

VAJDA
Lajos
1908– 1941

RICHTER
Júlia
1913– 1982

=
JAKOVITS
József
1909– 1994

RICHTER
Irena
1915– 1996

BÁLINT
Endre
1916– 1985

=
KOZÁK
Gyula
1941–

=
JAKOVITS
Vera
1946–

JAKOVITS
Iván
1946– 1992

BÁLINT
István
1943– 2007

KOLLÁR
Mariann
1943–

BÁLINT
Eszter
1965–

Richter Jenő leszármazottai

TARTALOM

203

KOZÁK GYULA

EGY MŰVÉSZCSALÁD ÖSSZETÉTELÉNEK
VÁLTOZÁSAI, 1956 – 1982
Rottenbiller utca 1. II. emelet 17.

Írásom Az Ady Endre utcai Vidor-villától 1 a New York-i Huszonharmadik utcáig
című könyv rövidített részlete. A könyv egy művészcsalád hányattatásait mutatja be, főként az 1945 és 1982 közötti időszakban, kevésbé részletesen és
kevésbé dokumentáltan pedig az 1920-as évektől a 2000-es évek elejéig.
A Rottenbiller utcai lakás lakóinak mozgásai, megpróbáltatásai és a megpróbáltatásokkal járó hivatalos és magánbonyodalmak jól szemléltetik, mennyire
ki voltak szolgáltatva a hatalomnak még az elméletben, illetve a közfelfogás
szerint kivételezett helyzetben lévő állampolgárok is (például az érdeklődés előterében álló, sikeres művészek), s hogy életük szinte minden területét – a lakhatáshoz és az utazáshoz való jogot is – a politikai hatalom, a hivatalok határozták meg. A következőkben minden olyan részlettől eltekintek, amely a lakás
státusának alakulását nem befolyásolta, azzal nincs összefüggésben. A magánéleti történésekre csak annyiban utalok, amennyiben hatottak a lakás történetére. Azt kívánom bemutatni, hogyan sikerült „megszerezni” egy VII.
1 Vidor Emil (1867–1952) a magyar szekerületi, négyszoba-cselédszobás lacesszió talán legkiválóbb építésze, Bukást, milyen mozgások történtek bendapest főépítésze. Legismertebb házai:
ne 1956 és 1982 között, s hogyan gabaBedő-ház (Honvéd utca 3.), Palatinuslyodott össze a lakás és a benne lakók
házak (Pozsonyi út 2– 18.), Egger-villa
sorsa. Természetesen nem a lakás köti
(ma Városligeti fasor 24.). Sok tucat reössze a szereplőket, de számos esemekével teleszórta a századelő Budamény kiváltója, elindítója volt.
pestjét.
A MŰVÉSZ ÉS MŰHELYE
A második világháború alatt a fővárosi lakások jelentős hányada semmisült
meg vagy vált a bombázások, harcok miatt használhatatlanná. Már annak is
örülni kellett, ha egyáltalán fedél volt az ember feje fölött.
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Ekkor kezdődött meg a társbérletek legalizálása, a tanácsok kezébe került
az államosított lakások kiutalása, törvény szabályozta, hány személy mekkora
lakásra jogosult. Az állami bérlakások legális piaca megszűnt. Még a lakáscserét is a kerületi tanács lakásosztálya engedélyezte. A feketepiacon felértékelődött bérleti jogot csak illegálisan, sok furfanggal, kenőpénzzel lehetett megszerezni. (A kabarétréfák még a hatvanas években is foglalkoztak azzal a törvénnyel, amely szerint „albérlőt nem lehet kitenni”.)
Egy festőnek, szobrásznak azonban – hacsak nincs külön műterme, amely
még ma, konszolidált viszonyok között is ritka kincs – a lakása egyben a munkahelye is. A festőnek tér kell, fény kell, nemcsak azért, hogy kellő méretű
vásznat tudjon a festőállványra föltenni, nemcsak azért, hogy kellő rálátása legyen az éppen készülő képre, hanem azért is, mert eszközeit, félkész és kész
képeit is el kell helyeznie. Munkája sok „piszokkal” jár, s beszorítva, egy kis lakószobában csak nagyon korlátozottan lehet alkotni.
A szobrászi munka még több teret igényel. A szobrászműterem leginkább
üzemcsarnokra emlékeztet, faforgáccsal, kőtörmelékkel, hatalmas ládányi
vizesen tartott agyaggal, gipszeszsákokkal, nehéz kalapácsokkal és vésőkkel.
A szobrász tevékenysége rendkívül zajos is, különösen ha kővel dolgozik, de a
naphosszat tartó kopácsolás a fa faragásánál is elkerülhetetlen – és a szomszédok számára nehezen elviselhető.
Festeni még csak lehet egy lakásban (kellően nagy és jól megvilágított szobában), „igazi” szobrászi munkát végezni azonban csak olyan szeparált műteremben lehet, ahol nincsenek „polgári” szomszédok, vagy ők is hasonlóan
zajos és „piszkos” tevékenységet folytatnak. A valódi, erre a célra épült műtermeket úgy tájolják, hogy északkeletről kapják a fényt. Az ablakok nagyok,
és lehetőleg magasan helyezkednek el, hogy ne direkt, de állandó szórt fényt
adjanak.
Aki felemelt fejjel jár Budapesten, számos ház legfelső emeletén láthat hatalmas ablakokat, mögöttük a terek belmagassága – még az utcáról is érzékelhetően – a lakásokénak kétszerese. Ezek a furcsa képződmények a műtermek,
amelyeket a ház tervezője eleve annak szánt. A XIX– XX. század fordulóján a
jobb polgári bérházak legfelső szintjén képeztek ki olyan lakásokat, amelyeknek egyik helyisége ötven– száz négyzetméternyi, belmagassága hat-hét méter, s lehetőleg még alsó szomszéd sincs, de szomszédos lakás semmiképp.
A XIX. századi magyar (történelmi) festészet jelentős alkotásait megtekintve azonnal érthető, hogy e monumentális méretű (gyakran háromszor
négy méteres) művek létrehozásához hatalmas térre, speciális műhelyre volt
szükség. És akkor még nem esett szó a kész munkák szakszerű (vagyis sérü-
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lésmentes) tárolásáról, sem arról, hogy a szobrász az agyagból megformázott
ﬁgurát többnyire maga önti ki gipszből, s aztán az öntőműhelyben elkészült
bronzkópia vagy -kópiák visszakerülnek a műterembe. Nem esett szó a megmunkálásra váró kőtömbök tárolásáról, a sokmázsányi kőszilánkról, a lecsurgott festékről, terpentinről, koszos rongyokról, ecsetmosó edényekről, a metszetkészítéssel is foglalkozóknál a technikai berendezésekről.
Ha a műterem és a lakás együtt van, különösen, ha több művész kényszerül
családostul közös lakásba, akkor a normális alkotómunka valamennyiük számára lehetetlen, de legalábbis mérhetetlenül korlátozott. Persze a művész
mint belülről irányított ember, akinek az alkotás lételeme, a legnyomorúságosabb helyzetekben is dolgozik, de munkájában alkalmazkodik a körülményekhez. Lehet kis képeket is festeni, vázlatfüzetbe rajzolni, képterveket,
könyvillusztrációt készíteni, lehet éppen nyaraló barátok lakásába bekéredzkedni, kölcsönműterembe járni, a szobrász készíthet 30-40 centiméteres
agyagszobrokat, és valahol, egy kollégánál gipszbe öntheti őket. Lehet művésztelepre menni egy-egy hónapra. De nem lehet fát vagy követ faragni, nem
lehet freskó- vagy pannótervet készíteni, s már egy festőállvány fölállítása is
szinte lehetetlen. Egyáltalán: nem lehet a művészi elképzeléseket korlátlanul
megvalósítani. A beszorított lét az alkotó energiákat ugyan nem tudja megfékezni, de működésük elé kemény korlátot állít. Ráadásul a legtöbb művész
nem szívesen mutatja meg senkinek félkész műveit. Ám ha a család otthona és
a művész műterme lényegében azonos, állandóan ki van téve a családtagok, barátok, ismerősök fürkész tekintetének.
Mindezt azért szükséges tudni, mert
egy festőnek vagy szobrásznak a mun2 Nem lenne tisztességes, ha az olvasó
kája okán sokkal nagyobb élettérre van
már a dolgozat elején nem tudná, hogy
szüksége, mint a polgári foglalkozásúa szerző 1962-ben került kapcsolatba a
aknak. A későbbiekben, amikor sok
családdal, 1967– 68-ban a lakás lakója
szó esik majd szűkösségről, beszorívolt, s 1968 decembere óta Jakovits Vetottságról, a művészi munka ellehetetra férje. Az információk, történések egy
lenüléséről, érdemes lesz az itt leírtakra
része személyes tapasztalás, élmény útemlékezni.
ján jutott tudomására.
ELŐZMÉNYEK ÉS SZEREPLŐK2
1945-ben a lakás lakói, írásunk szereplői felszabadultak. Esetükben egyértelműen felszabadulásról volt szó, mert – zsidók lévén – bujkálva vagy munkaszolgálatban töltötték az 1944-es évet, illetve annak második felét, számukra
a szovjet csapatok valóban a szabadságot hozták el. Zsidók voltak, és baloldali
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világnézetűek. Korábban (még a harmincas években) vonzódtak a kommunizmushoz, a kommunista eszmékhez, és bár a Szovjetunióból és a sztálinizmusból a „nagy perek” hatására végleg kiábrándultak, baloldaliságukat nem adták
fel. Szerencsések voltak, a holokauszt a szűkebb családból egyetlen áldozatot
követelt, Bálint Endre sógora, Szerb Antal pusztult el az ismert körülmények
között. A „csak” szócska itt blaszfémia lenne, annál is inkább, mert Szerb Tóni
a család dédelgetett kedvence volt, nemcsak ragyogó intellektusa, hanem varázslatos személyisége miatt is.
A Rottenbiller utcai lakásba 1948-ban kényszerítették a két családot. A kényszerítés körülményeiről később sok szó esik, előbb a családokat mutatom be.
Az egyik család: Jakovits József (1909– 94) szobrász,3 felesége, Vajda Júlia
(1913– 82) festőművész4 és 1946-ban született ikergyermekeik, Iván (1946– 92)
és Vera.
A másik család: Bálint Endre (1914– 86) festőművész5 és felesége, Richter
Irena (1915– 96) – Vajda Júlia húga –, ﬁuk, Bálint István (1943– 2007), valamint az asszonyok édesanyja, Richter Jenőné született Lax Olga (1886– 1956).
A mintegy százhúsz négyzetméteres, négyszobás lakásba tehát nyolcan kerültek a beköltözéskor, köztük három aktív alkotóművész – és velük Vajda Júlia
első férje, Vajda Lajos (1908– 41) festőművész6 akkor még jelentős részben
együtt lévő, teljes életműve.
A művészek már a második világháború előtt bizonyították tehetségüket,
a felszabadulás után egyikük sem politikai hovatartozása, hanem művészi kvalitásai okán jutott lakáshoz-műteremhez. Mestereik és a kor mértékadó művészei és művészettörténészei (Kállai Ernő, Fülep Lajos, Kassák Lajos stb.)
elismerték kiemelkedő tehetségüket. Igaz, a két háború közötti konzervatív
kánonnak nem feleltek meg, ennek megfelelően egzisztenciális helyzetük
rendkívül rossz volt, albérletből albérletbe költöztek, nem a festészetből él3 Bővebben http://artportal.hu/lexikon/
tek.
muveszek/jakovits_jozsef.
A Rottenbiller utcai lakásba költö4 Bővebben Kozák – Soóky (2004) és http:
zők közül csak Lax Olgának volt lakása
//artportal.hu/lexikon/muveszek/vaja háború előtt. Pozsonyban élt, de még
da_julia.
1940-ben Magyarországra menekült az
5 Bővebben Román (1980), valamint http:
ottani, a magyarországinál elviselhetet//artportal.hu/lexikon/muveszek/balenebb körülmények miatt, valamint
lint_endre.
mert négy gyermeke közül kettő már
6 Bővebben Mándy (1983), valamint http:
itt élt, a harmadik Svédországban. (Csak
//hu.wikipedia.org/wiki/Vajda_Lajos és
a legidősebb, Sándor maradt otthon, s
http://artportal.hu/kislexikon/vajda_lajos.
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Az Ady Endre utcai Vidor-villa – ma

vett részt a szlovák antifasiszta ellenállásban, majd rövid magyarországi kitérő után Mauthausenbe került, megszökött, s folytatta fegyveres ellenálló tevékenységét.) A lakás többi felnőtt lakója a háború előtt és alatt hónapos szobákban, ismerősöknél befogadva, ma már elképzelhetetlenül nyomorúságos
körülmények között élt.
A felszabadulás változást hozott a művészek életében. A megalakuló baloldali pártok feladatuknak érezték, hogy az addig mellőzött, üldözött művészekről gondoskodjanak, a Munkás Kultúrszövetség (MKSZ), a szociáldemokrata és a kommunista párt közös erőfeszítéssel létrehozott egy művészkolóniát. A Rózsadombon álló, Vidor Emil által tervezett villa tucatnyi művész méltó lakáskörülményeit és az alkotáshoz szükséges műtermi lehetőségeket biztosította. Bálint Endre (a szocdemek részéről) és Fekete Nagy Béla (az MKP
részéről) a szakszervezeti aktivista Dési Huber Steﬁke (Dési Huber István festő özvegye) segítségével elintézte, hogy az Ady Endre utca 17. számú épületet a pártokhoz közel álló művészek kapják meg.
A villa kiutalásáról nem maradtak fenn dokumentumok, de a későbbi, már
a kilakoltatás után folytatott levelezésből rekonstruálhatók a körülmények.
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Jakovits József 1950. december 14-én
kelt, a Budapest VII. ker. Tanács V. B.
Pénzügyi osztályának írt levele fennmaradt másolatából világosan kiderül, mi
történt öt évvel korábban.
„1945 tavaszán megbízást kaptam a
Munkáskultúr Szövetségtől [sic!] az
Ady Endre u. 17. sz. romház művészteleppé szervezéséhez. A fent jelzett házat a II. ker. Magyar Kommunista Párt
bocsátotta az M. K. Sz. rendelkezésére
és ennek [vagyis az MKP-nak] utasítására a következő művészek nyertek a
házban elhelyezést: […].”
Jogos a kérdés, miért éppen Jakovitsot bízták meg a romház művészteleppé szervezésével. Ennek két oka is
Nádas József levele Kádárnak, 1948
lehetett. Jakovits autodidakta szobrász,
eredetileg szerszámkészítő szakmunkás volt, vagyis feltételezték róla, hogy
a felújítást bizonyos technikai ismeretek birtokában le tudja vezényelni,
ugyanakkor mint munkásból lett művészt megbízhatónak tartották: a korszak
ideáltípusának számított, a munkásosztályból jött, s a két munkáspárt számára nyilvánvaló volt, hogy az akkor hivatalos kánonná még nem emelt szocialista realizmus, munkásábrázolás elhivatott képviselője lesz.
Nádas József festő a belügyminiszterhez címezte levelét. Másodpéldányának7 csak az első oldala maradt fenn, abból a körülmények szintén világosan
kiderülnek. „A felszabadulás után 8 művész,8 név szerint [itt következik a felsorolás] az akkori rendelkezésekkel összhangban, mint lakásnélküliek családjukkal együtt beköltöztek a Budapest, II. Ady Endre u. 17. sz. alatt lévő romos
villába, melynek volt tulajdonosai és
egyben lakói, név szerint Hámos Ró7 A levél dátuma hiányzik, így nem tudbert svéd konzul és Merész Gyula9 feshatjuk, hogy még Rajk Lászlónak, vagy
tőművész az ostrom előtt Nyugatra támár Kádár Jánosnak volt-e címezve, de
voztak és mind a mai napig nem tértek
valószínű, hogy Kádárnak.
vissza. A házat a felszabadulás után az
8 Ténylegesen tíz művész költözött a házMKP foglalta le, majd átvette a Munkás
ba.
Kultúrszövetség, míg végül a Du9 Merész Müller Gyula (1888 – 1949)
navölgyi Bank gondnoksága alá került.
Horthy Miklós udvari festője volt.
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Mi, a ház lakói igen fáradságos és hosszadalmas munkával, valamint súlyos
anyagi áldozatok árán lassanként lakhatóvá tettük az épületet, és az eredetileg
két család részére épült egy emeletes villát […] úgy osztottuk szét egymás között, hogy azok mindnyájunk minimális igényeit kielégítse és egymás zavartalanságát lehetőleg biztosítsa. Az így létesített lakásokat kiigényeltük a Lakáshivataltól és azt nekünk ki is utalták.”
A villába 1945 őszén beköltöző művészek – Jakovits József, Lossonczy Ibo10
lya és Lossonczy Tamás, Bálint Endre, Kandó Gyula,11 Gyarmathy Erzsébet,12 Faragó Pál,13 Nádas József,14 Nádas Bori,15 Bíró Iván,16 Vajda Júlia –
a szó szellemi értelmében nem alkottak művészi közösséget, de a szolidaritás,
a kollektív lét e reményekben és nélkülözésekben egyaránt gazdag évek során
valamennyiük művészi kibontakozását elősegítette. Helyzetüket nemcsak a
korábbiakhoz képest nevezhetjük paradicsominak, hanem objektív megítélés
szerint is. Mindenkinek jutott lakótér és műterem, a házhoz szép, nagy kert
tartozott, úgy tűnt, hogy az évtizedes megpróbáltatások után megnyílik a
lehetőség a normális alkotómunkára.
A harminckét éves Vajda Júlia itt is10 Lossonczy Ibolya (1906– 92) szobrász,
merkedett meg 1945 szilveszterén a harbővebben http://artportal.hu/lexikon/minchat éves Jakovits Józseffel, másomuveszek/lossonczy_ibolya.
dik férjével. Ide szülte ikergyermekeit,
11 Kandó Gyula (1908– 68) festőművész.
s a művészkolónia tagjai (függetlenül
12 Gyarmathy Erzsébet (1917– 87, Franciaattól, hogy alkotói nézeteik gyakran elország) költő.
térőek voltak) harmóniában éltek. A po13 Faragó Pál (1912) festőművész, bővebben
litikusabb alkatúak – mint amilyen Báhttp://artportal.hu/lexikon/muveszek/falint Endre is volt – részt vettek pártjuk
rago_pal.
választási kampányaiban, elsősorban
14 Nádas József festőművész, grafikus
plakátok, szórólapok, dekorációk ter(1902– 75), bővebben http://www.kiesel17
vezésével, az apolitikusak tették, amit
bach.hu/s-3789.
egy művésznek tennie kell: festettek,
15 Nádas Bori (1921– 2009) keramikus, Jaszobrot készítettek, s közben folyamakovits József féltestvére, 1945-ben Nátosan renoválták a háborúban súlyosan
das József felesége.
megrongálódott házat.
16 Bíró Iván (1926) szobrász 1956 óta az
Joggal gondolták, hogy az új rend
USA-ban él. Bővebben http://artportal.
stabilizálta helyzetüket, s életük hátrahu/lexikon/muveszek/biro_ivan.
lévő részét nem a napi túlélésért folyta17 Bálint Endre a művészettel kapcsolatos
tott küzdelem tölti majd ki. Optimizegyéb pártfunkciókat is betöltött.
musukat csak erősítette, hogy létrejött
18 Az Európai Iskola 1945. október 13-án
az Európai Iskola,18 a két világháború
alakult meg, alapító okiratát Pán Imre,
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A Rottenbiller utca 1. számú ház

közötti akadémikus, keresztény-nemzeti, „békanyálas piktúrát”19 felváltani
Lajos írta alá. Az eredeti alapító okirat
akaró, a kortárs nyugati művészet maPán Imre fia, Mezei Gábor tulajdonágyarországi reprezentációjára törekvő
ban van. A laza csoportosulás célja a neképzőművészeti mozgalom. Úgy érezvéből következik, a háború előtti proték, elérkezett az emberi és a művészi
vincializmussal szemben nyitni kívánt a
szabadság ideje: művészetüket elismeri
világ, elsősorban Európa, az európai
az új demokrácia, s munkájukból meg
képzőművészet kortárs irányzatai felé.
is fognak élni.
1948 őszén, a kommunista párt és a
A művészkolónia azonban veszélybe
szocreál térhódításának erősödésekor
került: Cséby Lajos rendőrtábornok
tevékenységét beszüntette. Bővebben
szemet vetett az Ady Endre utcai házGyörgy – Pataki (1990) 222., valamint
ra. Úgy gondolta, jár neki ez a villa.
http: //artportal.hu/lexikon/muveszeti_
Nádas József levele így folytatódik:
iranyzatok/europai_iskola.
„1947. év őszén megjelent Csébi [sic!]”
19 A harmincas évek hivatalos festészetét
Lajos belügyminiszteri vezérőrnagy
Vajda Lajos nevezte feleségéhez írt egyik
néhány úr kíséretében és bejelentette,
levelében (1936. augusztus 18.) békahogy ő a villa új tulajdonosa, végigjárnyálas piktúrának. Vajda-levelek. Évszám
ta a lakásokat és célzásokat tett arra –
nélkül, kiadó megjelölése nélkül.
kívánság formájában – hogy szeretné,
ha más, részünkre alkalmasabb műtermes lakásokat [lehetne] szerezni, hogy
ezzel háza felszabaduljon.”
Mezei Árpád, Kállai Ernő és Kassák
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Cséby akciója a következőképpen rekonstruálható. A spanyol polgárháborúból, majd moszkvai emigrációból hazatért, s itthon rendőrtábornoki rangra
emelt Cséby Lajos szólt régi elvtársának, a belügyminiszter Rajk Lászlónak,
hogy Rottenbiller utcai lakásával nincs megelégedve, s a miniszter jóváhagyásával (biztatására?) megfelelő lakást keresett magának. Jó ízlése volt, a Vidorvillát nézte ki a Rózsadombon. A nagy hatalmú rendőrtábornok, maga mögött
tudván minisztere támogatását, rövid úton kiakolbólította a művészeket, s beköltözött az épületbe
Amikor Cséby moszkvai emigrációjából hazatért, megkapta a Rottenbiller
utca 1. II. emelet 17. számú négyszobás, cselédszobás lakás bérleti jogát. A lakás akkor még magántulajdonban volt, de a bérleti szerződéssel, a jogi formaságokkal senki nem törődött, s a megszeppent háziúr nem is erőltette a megüresedett lakással kapcsolatos jogi lépéseket. Cséby azonban szebb, elegánsabb
helyre vágyott, mint a „Csikágó” legszélén lévő lakás, ezért közvetlenül az
egyre agresszívabb kommunista párt vezetőihez fordult, akik akceptálták is a
kívánságát, és úgy határoztak, eleget tesznek kérésének, és a művészeket kitelepítik az épületből. Az eljárás ekkor még nem volt olyan brutális, mint kéthárom évvel később lett volna, ám a villában élő és alkotó művészek távol álltak a még csak settenkedő szocialista realizmustól, s ez csak eggyel több ok
volt arra, hogy megfosszák őket lakásuktól, műtermüktől.
A sors különös ﬁntora – vagy a magyar történelem szükségszerű folyománya? –, hogy Cséby sem élvezhette sokáig a művészek kilakoltatása révén meg-
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szerzett villát, mert spanyolos múltja
miatt a Rajk-per egyik mellékperében
elítélték, s csak Nagy Imre első miniszterelnöksége végén szabadult.20
A villában élő művészeknek különböző alkalmatlan lakásokat ajánlottak
fel, s egyértelművé tették: ha nem fogadják el őket, az utcára kerülhetnek.
A Bálint és a Jakovits család önként választotta az összeköltözést, s döntött
Cséby korábbi lakása mellett. Ennek
két oka volt. Az egyik, hogy külön-külön rosszabb lakáskörülmények közé
kerültek volna, a másik, hogy velük élt
az asszonyok édesanyja, Lax Olga, s az A „nagymama”, Lax Olga, az ötvenes évek elösszeköltözéssel az ő problémáját (de a ső felében
magukét is, a három kisgyerek – a két
kétéves és az egy ötéves – nagymamai felügyeletét) is meg tudták oldani. A két
család 1948 áprilisában költözött be a Rottenbiller utcai lakásba. A villa lakói
közül csupán egyetlen művész, a festő Lossonczy Tamás mert szembeszállni
a kommunista rendőrtábornokkal; százöt évesen az Ady Endre utcai villában
halt meg 2009 novemberében.
Cséby, amikor a Bálint és Jakovits családnak nagyvonalúan felajánlotta a
Rottenbiller utcai lakást, nem törődött vele, hogy az hivatalosan is az ő bérleménye-e. Ki mert volna szembeszállni egy rendőrtábornokkal? Amikor
azonban a két művészcsalád beköltözött, a házat gondnokló ügyvéd (ma azt
mondanánk: közös képviselő) azonnal fellépett a lakás tulajdonosa nevében.
A háború után a lakás nagyon nagy értéknek számított, folyamatosan zajlottak az államosítások, a ház- és lakástulajdonosok érdeke ekkor már az volt,
hogy tulajdonukat minél gyorsabban
biztonságba helyezzék. Dr. Hindy Zol20 Cséby Lajost 1949. június 6-án tartóztán ügyvéd 1948. június 4-én levelet
tatták le. A Szebenyi Endre-perben
írt Bálint Endre úrnak. A levélben töbmind első fokon (1950. március 20-án),
bek között ez áll:
mind másodfokon (1950. május 20-án) 8
„A VII. Rottenbiler utca 1. számú
év börtönre ítélték. 1954. augusztus 31társasház házfelügyelőjének jelentéséén szabadult, 1955-ben rehabilitálták.
ből értesültem, hogy a ház II. emeletén
1956 után több országban volt nagykölévő, 17. ajtószámmal megjelölt lakást
vet.
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Jakovits József úrral együtt elfoglalta.
Mivel ennek jogosultságát hatósági beutalással nem igazolta és a bérleményt
a lakás tulajdonosai sem adták ki, ezzel
csak tényleges állapot és nem jogviszony alakult ki. […] Egyidőben kérem
azt is, hogy a lakás kiürítését 1948. augusztus 2-án reggel 8 óráig kezdje meg
és azt kiürítve 3-án délután 6 óráig ad- Ország Lili és Jakovits a Rottenbillerben
ja át.”21
A két családot a kilakoltatás reális veszélye fenyegette. Bálint Endre tőle
szokatlan stílusban, szinte megalázkodva írt levelet Cséby Lajosnak,22 amelyben pontosan idézte a korábbi, ám be nem tartott megállapodásokat. Hol van
már az MKP– SZDP által gründolt Munkás Kultúrszövetség? Hol van már az
őket őrangyalként védő Dési Huber Steﬁke? S hol vannak azok a remények és
illúziók, amelyek 1945-ben az Ady Endre utcai villába beköltöző művészeket
lelkesítették? Bálint Endre nagyon óvatosan/visszafogottan, minden ponton a
korábbi írásos megállapodásokra hivatkozva tett szemrehányást, amiért Cséby,
illetve az ügyeit intéző szárnysegéd
nem tartja be az egyezséget.
21 Teljes levél facsimilében. A kötetben
A Bálint és Jakovits család az állaközölt minden dokumentum Jakovits
mosítások idején a status quo ante
Vera tulajdona.
alapján maradhatott a lakásban. Ha
22 Levél facsimilében.
már nyolcan úgyis ott laktak, az álla23 Mándy Stefánia (1918– 2001) művészetmosított lakás a nevükre került. Társtörténész, költő, műfordító. A Rottenbérletként, ami a korszak egyik legbiller utcai művészek közül Vajda Júliászörnyűbb képződménye volt. Az első
nak és Bálint Endrének, valamint Vajda
bérleti szerződésnek, lakáskiutalásnak
Lajosnak még a harmincas évek közepe
nincs nyoma, de a Csébyvel való huzaóta legközelebbi barátja, Vajda Lajos
kodásnak vége szakadt, már csak azért
monográfusa.
is, mert Csébyt letartóztatták. A Rot24 Végh László (1930) polgári foglalkozátenbiller utcai lakásba száműzött Bálint
sa röntgenorvos. 1958 és 1970 között
Endre és Jakovits József nem sajnálta a
elektronikus és konkrét zeneszerzőként,
koncepciós perben elítélt tábornokot.
az akkori legmodernebb kortárs zene
A Rottenbiller utcai lakást az egybemutatójaként, a legelső akcionistakori barátok, az ott megforduló ismeként, az avantgárd mozgalom „pápájarősök nevezték katakombának (Mándy
ként” működött. 1970 óta csak ritkán
23
24
Stefánia ), kibucnak (Végh László ),
vállal nyilvános művészeti tevékenysé-
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és nevezték a szabadság szigetének is.
Kétségtelen, hogy az ott élő és alkotó
minden képviselője az ő „köpenyéből
művészek megalkuvás nélkül élték le
bújt ki”. Bővebben: http://www.es.hu/
az életüket, sem szóban, sem alkotásaprint.php?nid=8562.
ikban nem tettek engedményt a hata25 Ez az értéksemleges elnevezés fogalomlomnak.
má vált. Aki a lakásba látogatott, nem
A bejárati ajtó 1948-tól 1967-ig legBálinthoz, nem Jakovitshoz, nem Vajda
feljebb csak éjszakára volt néha bezárva,
Júliához, nem a gyerekek valamelyikéhez
sokáig kulcs sem volt hozzá. Ez azt is
ment, hanem „a Rottenbillerbe”.
szimbolizálja, hogy a látogatókat, az
26 A segítség sokféle volt és sokfelől érkeoda zarándoklókat a háziak mindig szízett: Szilágyi Dezső, az Állami Bábszínvesen fogadták, a sok évtizedes nyomor
ház igazgatója Jakovits Józsefet a bábműellenére is.
hely vezetőjeként foglalkoztatta, Barta
„A Rottenbiller” 25 lakói a (még csak
Éva kerámiaműhelyében, órabérben fogkezdeti) kirekesztettség ellenére szilárlalkoztatta művészbarátait.
dan hitték, hogy ők képviselik a nagy,
csak történelmi léptékkel mérhető művészi és erkölcsi igazságot. S ez a hitük
bizonyossággá vált és megerősítést nyert: nem maradtak egyedül, a lakást egyre sűrűbben látogatták a kortárs magyar művészek legkiválóbbjai – és persze
nem csak művészek.
A Rottenbiller azonban kívülről egészen más képet mutatott, mint belülről.
A vendégek csak kevesen szerezhettek tudomást a megélhetési gondokról, a
családon belüli erőterek változásairól, a rivalizálásról. És nem érzékelhették
a kívülről bohém vircsaftnak tűnő nyomorúságos körülmények lélekromboló
hatását sem. Azt mindenki tudta, hogy a lakásban élők az 1956 előtti és a közvetlenül a forradalom utáni időkben folyamatosan alapvető megélhetési gondokkal küzdöttek, de ez egyrészt akkor más művészekre, sőt a társadalom egészére is eléggé általánosan igaz volt, másrészt a művészek vibráló intellektusa,
az alkotás folyamatossága elfedte a mindennapok súlyos gondjait. A szűkebb
baráti kör többnyire maga is hasonló problémákkal küzdött, de aki csak tehette, segíteni igyekezett a népes családnak.26
A korábban baloldali, a szocializmusban reménykedő művészek már az Európai Iskola megszüntetésekor rádöbbentek, hogy reményeik nem fognak
beteljesülni, s ahogy keményedett a rendszer, s egyre élesebben váltak szét a
hivatalos elvárásoknak eleget tevő művészek és az autonómok, a „modernek”,
a szocreál kiszolgálói és a világtrendekbe illeszkedők, úgy fordultak lélekben
és verbális megnyilvánulásaikban is a létező szocializmus ellen. Életüket a Rottenbiller utcai katakombába beszorulva élték, és közben olyan műveket hozget. A neoavantgárd mozgalom szinte
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tak létre, amelyek nem kaptak kiállítási teret, művészetükről csak azok tudtak,
akik meglátogatták őket, s abban a megtiszteltetésben volt részük, hogy láthatták az újabb alkotásokat. Ez a lefojtott, a nyilvánosságtól elzárt lét azonban
nem sodorta depresszióba a lakás lakóit, mert maradéktalanul hittek önmagukban, művészetükben, s abban is, hogy ha máskor nem, majd a haláluk után
a világ elé kerülnek alkotásaik.
Az elvek vállalása, a művészi alkotás és az önművelés szabadsága korlátozhatatlan. Miként korlátozhatatlan a hasonlóan szabad emberekkel folytatott
intellektus- és lélekfejlesztő diskurzus is. De a mindennapokban meg is kell élni! A lakbért, a villanyszámlát ki kell ﬁzetni, a növekvő gyerekeknek ruha és
iskolaszer kell, gondoskodni kell a napi megélhetésről. Mindezek szinte megoldhatatlan gondot okoztak a lakás felnőtt lakóinak. A gyerekek csak annyit
érzékeltek, hogy egyetlen ruhájuk van, hogy bútorokkal leválasztott szobasarok az életterük, hogy a lakásba hamarabb kerül egy gótikus madonna,27
mint a fürdőszobába bojler, hogy tisztességes ebédhez csak osztálytársaknál
vagy polgári életet élő rokonoknál juthatnak.
A felnőttek viszont különböző menekülési utakon törték a fejüket. Jakovits
az Állami Bábszínház bábműhelyét vezette, Bálint Endre, ha módja volt rá,
könyvet illusztrált, plakátot tervezett. A népes (egészen 1956-ig, a nagymama
haláláig nyolctagú) család eltartása a két férﬁra hárult, s csak egyiküknek,
Jakovitsnak volt rendszeres jövedelme. Már mindenki menekült volna, de
senki nem tudta, milyen reális célokért lehet és érdemes küzdeni. A két festő
(Vajda Júlia és Bálint Endre) festeni akart, és semmi mást, a szobrász Jakovits
számára pedig az állami állás azt jelentette, hogy művészetének gyakorlására
alig maradt ideje. A fordulópontot 1956 jelentette.
A Rottenbiller utcai lakásban a forradalom előtt is pezsgett az élet. Az itt
élő művészek mágnesként vonzották a magyarországi (egyre inkább margóra
szoruló) progresszív értelmiségieket,
akik maguk is a kommunista represszió
27 Ez a megállapítás magyarázatot igényel.
áldozatai voltak, valamint azokat a ﬁataMivel az ötvenes években Magyarorszálokat, művészeket és nem művészeket,
gon nem volt műkereskedelem, a műtárakik a szabadság levegőjére vágytak.
gyaknak nem volt piaci értékük, vagyis
Szinte éjjel-nappal folyt a vendégjárás,
egy (vélhetően a háború alatt lopott)
hajnalig tartottak a viták, itták a mégótikus templomi szobrot fillérekért leregerős teákat, s olyan problémákról
hetett megvásárolni a bizományi áruház
diskuráltak, amelyekről az első nyilváboltjában, miközben a lakás korszerűsínosságban nem eshetett szó.
tése csak piaci áron lett volna megvalósítható.
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A lakás lakóinak és az oda rendszeresen járóknak volt egy konszenzuális,
hol nagyon is kimondott, hol csak hallgatólagosan elfogadott közös értéke:
valamennyien megegyeztek Vajda Júlia
első férje, Vajda Lajos művészi jelentőségében. Vajda művei ott voltak a lakásban, ritka alkalmakkor Vajda Júlia
elővette és megmutatta őket a vendégeknek. Arra remény sem volt, hogy
az állam (vagy valamelyik szerve) Vajda-kiállítást rendezzen (más pedig nem
rendezhetett). Az 1941-ben elhunyt
Vajda Lajos, a XX. század egyik legjeJakovits Vera és Iván, 1962
lentősebb, ha nem a legjelentősebb festője, sem életében, sem 1948– 49 után nem kellett a hatalomnak. Hol ezért,
hol azért. Az Európai Iskola ugyan „ősének”, példaképének, halála után is
(posztumusz) tagjának tekintette, de egészen 1966-ig nem volt életmű-kiállítása, akkor is csak vidéken, Szentendrén.28
Vajda Júlia és Bálint Endre Vajda Lajos tanítványának vallotta magát,
Jakovits pedig azt hangoztatta, hogy őt „felesége tette művésszé”, vagyis áttételesen ő is Vajda-tanítványként tételezte magát.
A FORRADALOM UTÁN, 1956 – 1965
A helyzet megváltoztatására az első jelentős, sorsdöntőnek szánt lépést Vajda
Júlia tette meg, bár hármójuk közül látszatra ő volt a legkevésbé határozott, ő
volt a leginkább „elvarázsolt”. Még 1956 nyarán – amikor könnyebbé vált a
külföldre utazás – maga és ikergyermekei számára útlevelet kért és kapott
Svédországba. Végleg el akarta hagyni Magyarországot. Úgy tervezte, hogy a
tízéves gyerekek az 1956/57-es tanévet már Lundban kezdik. Választása azért
esett Svédországra, mert 1939 óta ott
élt a nővére, akinek férje sikeres épí28 Bár ennek a kiállításnak egyik szervezőtész volt,29 s ez a családi háttér az induje a Magyar Nemzeti Galéria volt, méglásnál, a beilleszkedésnél előnyösnek
is betiltották, s csak akkor nyitották ki
tűnt.
újra, amikor a kiállítást rendező Passuth
Az elutazásra azonban csak 1956.
Krisztina Aczél Györgynél interveniált.
november 23-án került sor, egy hónap29 Richter Erzsébet férje Hornyánszky Istpal a forradalom kitörése után. Előbb
ván (1905– 74) volt.
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magánéleti okok miatt késlekedtek
(meghalt a nagymama), majd a forradalom akadályozta őket az indulásban.
Vajda Júlia egy nagy mappányi Vajda Lajos-művet vitt magával (a sajátjai
közé tette őket), az emigrációs kísérletnek az is célja volt, hogy ha itthon nem
sikerült festő férjét el- és megismertetni, akkor megpróbálja külföldön. Vagyis – ma már kimondhatjuk – mintegy
ötven Vajda-művet kicsempészett az
országból.
Ezzel a lépésével nemcsak lakóhelyet (és országot) változtatott, hanem
odahagyta már évek óta csak a gyerekek miatt szimulált házasságát is. A ké- Aczél György ﬁlmgyári pártaktíván, a hatvasőbbiekben lesz jelentősége annak, hogy nas évek közepén
az együtt élő művészek művészként soha nem távolodtak el egymástól, s emberi konﬂiktusaik soha nem érintették
egymás művészetének nagyrabecsülését. El tudták különíteni a házastársi elhidegülést a másik művészetének értékelésétől, támogatásától, sőt még a rendkívül népes baráti kör is közös maradt. De még egymás anyagi támogatását
sem tették függővé a lakásban uralkodó pillanatnyi érzelmi erővonalaktól, a
szolidaritás minden emberi konﬂiktuson átsegítette őket.
Vajda Júlia és ikergyermekei távozásával a lakásban lakók száma három fővel csökkent.
Négyen maradtak, Bálint Endre a feleségével és tizenhárom éves ﬁával, valamint Jakovits József. A négy, pontosabban öt szoba – mert időközben a
konyhát is szobává alakították (lásd az alaprajzot!) – és a cselédszoba az otthon
maradt művészek számára viszonylag megfelelő körülményeket biztosított az
alkotómunkához. S mivel az eltartottak száma is hárommal csökkent, javult
az életszínvonaluk is.
A forradalom idején megalakult a Művészeti Dolgozók Szabad Szakszervezete, és ennek különböző szakosztályai voltak. A festő szakosztály forradalmi bizottságának elnöke Bálint Endre lett. Tevékenységük rövid időre korlátozódott, elsősorban korábban politikai okokból kizárt művészeket vettek vissza
a szövetségbe, és élelmiszer-segélyezéseket szerveztek. A forradalom leverése
után még néhány hónapig működtek, aztán visszaállt a régi „rend”. A meg-
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torlások az első szakaszban nem az ilyen „marginális” szervezetekben funkciót vállalók ellen irányultak, ám Bálint Endre úgy érezte, hogy szorul a hurok. A régi-új rendhez hűséges festők számára a hőzöngő és avantgárd Bálint
jelenléte egyre kínosabbá vált. Különösen azután, hogy a híres 1957-es Tavaszi Tárlat30 azon zsűrijében is benne volt, amely a szocreál rákosista képviselőit nem engedte be a kiállításra. Ezzel újabb haragosokat szerzett, és joggal
tartott a megtorlástól.
Aczél György ekkor a művelődési miniszter helyettese volt, s lényegében
a magyar kulturális élet szinte teljhatalmú ura.
Aczél és Bálint még a zsidó árvaházból és Szentendréről ismerték egymást,
a húszas, harmincas évekből. Bár Aczél három évvel ﬁatalabb volt Bálintnál,
kapcsolatuk a közös múltra alapozott szolidaritásra épült, ha nem volt is a szó
köznapi értelmében baráti. Összekötötte őket a közös baloldali múlt, a zsidó
árvaház embertelen körülményei iránt érzett gyűlölet, a szentendrei ﬁatal művészek közös szegénysége, a számos közös barát, Aczél ifjúkori vonzalma Bálint Endre nővéréhez, Klárihoz.31 Mindez az aktuális világnézeti és pozicionális különbségeket is képes volt felülírni. A családok ugyan nem jártak össze, de
Bálint Endre bármikor fölhívhatta Aczél Györgyöt, akár a hivatalában, akár a
lakásán, és Aczél mindig szívélyesen fogadta. Karácsonykor pedig évtizedeken
keresztül megajándékozták egymást. Amikor Bálint olyan információkat kapott, hogy ő is fölkerült a felelősségre vonandók listájára (a hír igazságtartalma ellenőrizhetetlen!), megkereste Aczélt, és megkérte, nézzen utána, mi is a
helyzet.
Aczél a maga később megszokottá váló cinikus módján reagált. Közölte,
hogy a belügyi dolgokba nem lát bele (ami akkor talán részben igaz is volt), és
nem is tud beleszólni, ám azt javasolta
Bálintnak, néhány évre utazzék kül30 Az 1957-es Tavaszi Tárlat volt az első
földre, az útlevél megszerzésében sekiállítás 1949 óta, amely absztrakt festgítséget is nyújt. Bálint az információt
ményeket is bemutatott. A beküldött
úgy dekódolta, hogy menekülnie kell.
műveket négy, képzőművészekből álló
Azonnal beadta a kérelmet, az iktatózsűri bírálta el. Az egyik bizottságnak
számot bediktálta Aczél titkárnőjének,
Bálint Endre is tagja volt. A kiállított
és a szokásos várakozási idő helyett
anyagban az Európai Iskola művészeinéhány nap múlva kézhez is kapta az
nek munkái is helyet kaptak. Bővebben
útlevelet. Ez csak azt erősítette meg
http://artportal.hu/lexikon/muveszeti_
benne, hogy valóban el kell hagynia az
iranyzatok/tavaszi_tarlat.
országot. Összecsomagolta kivitelre
31 Bálint Klári, Bálint Endre nővére, előbb
szánt munkáit, ő is hozzácsapott egy
Szabó Lajos, majd Szerb Antal felesége.
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Jakovits levele feleségéhez Lundba, 1957

mappányi Vajda Lajos-művet a sajátjaihoz, és elutazott – természetesen Párizsba.
A Rottenbiller utcai lakásban hárman maradtak, Jakovits József, Bálint
Endréné és Bálint István. Édeni állapot – hihetnénk! Egy ötszobássá alakított
lakásban egy kis család, mert ekkorra már Jakovits és sógornője élettársak voltak. Anya a gyermekével és a nagybácsi-mostohapapa.
Az idilli állapot azonban nem tartott sokáig. Vajda Júlia svédországi tartózkodása nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Művészként nem tudott
kibontakozni, sőt a megélhetésért, a gyerekek eltartásáért vállalt tisztviselői
munka mellett alkotni sem tudott, lakáskörülményeik szinte elviselhetetlenül
rosszak voltak (egy múzeum legfelső emeleti, számukra kiürített kis raktárszobájában lakott az ikerpárral; mosdó és a vécé a folyosó túlsó végén), a nyelvet nem beszélte, s nem várhatta el nővére családjától, hogy a kezdeti segítségnyújtáson túl folyamatosan támogassa. Az egzisztenciális és a művészi
nyomor arra késztette, hogy egy év után visszatérjen Magyarországra, közelebbről a Rottenbiller utcai lakásba. Hazaérkezésük napja a forradalom első
évfordulójára esett. Júlia tudta, hogy ezzel „megzavarja” férje és testvére békés
együttélését, de nem volt más választása.
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Jakovitsot is furdalta a lelkiismeret,
hogy gyermekei elszakadtak tőle, s maga is szorgalmazta hazatérésüket, bár az
véget vetett a sógornőjével szinte polgári nyugalomban folytatott liaisonnak.
A korra jellemző, hogy a feleség és a
gyerekek hazatértének hírét örömmel
nyugtázó levélben több szó esik az itthon csak nagyon drágán kapható nejlon gitárhúrok beszerzéséről, mint a
Jaki és ikrei a pótnagymamával, 1962
család újraegyesítésének vágyáról. Figyelemre méltó még a levél egy mondata: „Kaját ne vegyél, itt minden kapható!”
A lakásban lakók száma tehát 1957 őszén megduplázódott. Ez a helyzet
azonban nem tartott soká, mert Bálint Endréné, Vajda Júlia testvére nem kívánta fenntartani a visszás helyzetet, és ﬁával együtt a családdal baráti viszonyt
ápoló Gedő Ilka– Bíró Endre házaspárhoz költözött.32 A Jakovits család életében ekkor fordult elő először (és utoljára!), hogy apa, anya és a két gyerek más
családtagok nélkül élt együtt. A gyerekek semmit nem éreztek abból, hogy a
szülők érzelmileg már elhidegültek egymástól, élvezték, hogy apukával és
anyukával élhetnek együtt, másokhoz nem kell alkalmazkodniuk. A szülők
sorsközössége, egzisztenciális szorongása és kölcsönös művészi megbecsülése
pótolta a hiányzó érzelmeket. Jakovits
állása (az Állami Bábszínház győri „ta32 Gedő Ilka (1921– 85) festőművész, Bíró
gozatánál” dolgozott egészen 1958-ig)
Endre (1919– 88) biokémikus, az ELTE
a szerény megélhetést biztosította, a
Biokémia Tanszékének alapítója, 1968 –
svédországi rokonok csomagjaiból ru86 között vezetője.
házkodtak, kerámiagombot33 és csem33 Barta Éva még 1939-ben alapította Szánpét festettek.
tó Piroskával azt a kerámiaműhelyt,
Nem rekonstruálható, hogy a lakásamely elsősorban gombokat gyártott,
ba mikor ki volt bejelentve. A legnamajd 1944-ben zsidómentő hamis papígyobb valószínűsége annak van, hogy
rok készítésére állt át. A Henger utcai
sem Vajda Júlia nem jelentkezett ki a
műhely a felszabadulás után visszatért
gyerekeivel, amikor Svédországba ment
eredeti tevékenységéhez, majd átköltö(hiszen nem disszidált, hanem csak
zött Barta Éva Vöröskő utcai villájába,
hosszabb időre elutazott), sem Bálint
ahol egyre prosperálóbban működött, s
Endre, amikor öt évre Franciaországba
nagyon sok művésznek, művészfeleségtávozott. A Rottenbiller utcai lakásba,
nek biztosította a megélhetést.
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mindaddig, amíg majd a nagy disszidálások, végleges eltávozások be nem következtek, mindenki, aki beköltözött és életben volt, be volt jelentve.
Szűk két évig, 1959-ig élt négyesben a Jakovits család, ám Bálintnéék hoszszú vendégeskedése tovább nem volt tartható, és a Jakovits– Bálintné kapcsolat is megszűnt, így az ideiglenesen távol lévő Bálint Endréné és ﬁa, István
1959-ben visszaköltözött a lakásba. Kezdődött minden elölről, újra hatan voltak, a gyerekek nőttek (az ikrek tizenhárom évesek, István tizenhat), és a helyigényük is növekedett. Egy hiányzó volt, a Párizsban tartózkodó Bálint Endre.
Ekkorra kiderült, hogy Bálint Endrét forradalom alatti tevékenységéért
nem fenyegeti megtorlás, s bár a családi béke, a régi viszonyok helyreállítása
elől elhárult az akadály, Vajda Júlia is, Jakovits is türelmetlenül viselte a bezártságot. Az országba való bezártságot éppen úgy, mint a Rottenbiller utcait. A „hatvanas évek szűk levegője” fojtogatta őket. Egyre erősebb volt Júlia
szándéka is, hogy első férje nyugati karrierjét egyengesse, különösen a már
kinn lévő művek miatt érezte úgy, hogy lépnie kell. Bálint Párizsban tett
ugyan lépéseket, tárgyalt galériásokkal Vajda Lajos érdekében, de a végső
döntést nem vállalta, nem vállalhatta magára. 1960-ban Júlia eldöntötte: maga veszi kezébe a Vajda-művek ügyét, s kihasználva az alkalmat, hogy sógora
és művésztársa Párizsban van, ő is odamegy.
Csomagjában egy újabb adag Vajda-művel 1961-ben Párizsba utazott. A serdülőkorú ikerpár (tizenöt évesek voltak ekkor) és a tizennyolc éves unokatestvér, Bálint István a nagybácsira/papára és a nagynénire/mamára maradt. A két
különnemű felnőtt és a három gyerek formálisan családot alkotott. A rokoni
kapcsolatok ﬁgyelembevételével s a klasszikus családi szereposztás szerint – a
gyerekekről a felnőttek gondoskodtak – valóban családnak számítottak, ám
amikor – még a kilencvenes évek legelején – megkérdeztem a gyerekeket, mind
a hármat, hol reggeliztek annak idején, s hogy reggeliztek-e egyáltalán, a kérdésre egyikük sem tudott válaszolni.
Vagyis a róluk való gondoskodás még a
34 Itt írjuk le a nevét, mert a történet kékorban szokásos legalsó szintet sem
sőbbi szakaszában fontos szerepet játközelítette meg. Még a fűtött lakás sem
szik majd. 1941-ben Langfelder Hedvig
volt evidencia, az ikrek a pótnagymamávolt Vajda Júlia és Vajda Lajos főbérlőjukhoz34 jártak leckét csinálni, Vera –
je, s nála lakott Vajda Júlia albérlőként
aki konzervatóriumba járt – nagykabátmindaddig, míg hamis papírokkal meban és levágott ujjú kesztyűben zongonekülni nem kényszerült. Ide tért vissza
rázott.
a vészkorszak után, s itt lakott mindadA fürdőszobában nem volt meleg
dig, amíg az Ady Endre utcai házba nem
víz, a mosakodásra egyetlen hely maköltözött.
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radt, a mintegy három négyzetméteres kamrából átalakított konyha (a lavórral).
Vajda Júlia – Svédországban élő testvére meghívólevelére – egyéves kinn
tartózkodásra kapott engedélyt. 1962. szeptember 12-én kellett volna visszatérnie Magyarországra. A Vajda Lajossal kapcsolatos ügyek miatt azonban tovább kellett volna külföldön maradnia, ezért még időben, augusztus közepén
kérte útlevele meghosszabbítását a Magyar Népköztársaság párizsi nagykövetségén, ezt azonban megtagadták. Ha „illegálisan” tovább marad, fennáll a
veszély, hogy öt évig nem kap útlevelet. Ha hazajön, függő ügyeit nem tudja
befejezni odakinn.
De hogyan is zajlott le egy ilyen útlevél-hosszabbítás? A követség a Belügyminisztérium Útlevélosztályához fordult. Ők viszont a Művelődési Minisztérium Képzőművészeti Főosztályának véleményét kérték, hogy a hoszszabbítást megadhatják-e. A Művelődési Minisztériumnak két hét kellett az
elutasító válaszhoz. Vajda Júlia ekkor már túllépte az „engedélyezett” időt,
ezért Aczél Györgynek írt. S itt álljunk meg egy pillanatra! Ők ketten még a
harmincas évekből, Szentendréről ismerték egymást, per Gyurka, per Julika
viszonyban voltak. A levél azonban a regnáló miniszterhelyettesnek szólt, magázva íródott. Arra viszont Vajda Júlia képtelen volt, hogy Aczélt elvtársnak
szólítsa, a címzésben a miniszterhelyettes úr formulát alkalmazta. Aczél – pon-
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tosabban a titkárnője – kommentár nélkül csinált aktát a levélből, és eljuttatta
Gádor Endrének, a Képzőművészeti Osztály vezetőjének, aki megismételte a
BM-nek adott válaszát, elutasította a hosszabbítási kérelmet. Aczél azonban
informálisan (mert az akták között nincs nyoma) közbelépett: Kovácsné (?)
kézzel rávezeti az aktára, Kékes Elvtársnak címezve, hogy „Gádor etssal beszéltem, visszavonja fenti álláspontját, hosszabbítsuk meg, kérjük. Ezzel Aczél e.
egyetért.” (Az utolsó mondat aláhúzva!) Vajda Júlia tehát Aczél et. közbenjárására megkapta a hosszabbítást.35
Azért tartottam fontosnak ezt a folyamatot ismertetni, mert paradigmaként
mutatja be, hogyan működött a szinte láthatatlan kézi irányítás. Aczél György
közbelépése egyetlen nyomot hagyott az aktákon, jelesül, hogy tud az ügyről
és egyetért. Vagyis csupán a levéltári iratokból nem lehetne rekonstruálni, hogy
pontosan hogyan született meg a döntés, ki hozta, s milyen megfontolások
alapján.
Vajda Júlia Párizsba utaztával egyetlen alkotóművész maradt a lakásban, a
szobrász Jakovits. Volt állása, volt műterme – olyan, amilyen. Nem volt kon35 Magyar Országos Levéltár (MOL) XIXkurencia, nem kellett a művészstátuJ-4-m 23. d. Köszönet Sasvári Editnek,
son és az „udvartartáson” osztozkodaki a dokumentumokra rátalált, és rendelnia. A létszám: öt.
kezésemre bocsátotta őket.
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Langfelder Hedvig, Vajda Júlia, Nádas Bori

Bálint István és felesége, Kollár Mariann,

és Jakovits Iván

1963

A gyerekek különbözőképpen reagáltak a sűrű szülői ﬂuktuációra. Bálint
István kimaradt a gimnáziumból, az ikrek közül Vera nyelv- és zongoratanulásba menekült, Iván inni kezdett. Bálintné közben levelekkel bombázta férjét,
hogy jöjjön haza. Várja ő is és a ﬁa is. Bár Bálint karrierje Franciaországban
fölívelőben volt,36 hiányzott neki a család, ezért 1962-ben visszatért Magyarországra. A Rottenbiller utcai lakásban ezzel a létszám hatra emelkedett, az
alkotóművészek száma kettőre. A gyerekek nőttek, a lakás egyre kisebbnek bizonyult, semminek nem volt helye; akik ekkoriban jártak ott, a legteljesebb
káoszra emlékeznek. Bálint Endre beköltözött a legkisebb szobába (és ott remekműveket alkotott), Jakovits a legnagyobb szobát használta szobrászműteremként. Bálintné a konyhából kialakított lakóhelyiségben húzta meg magát,
a gyerekek meg ott voltak, ahol éppen
hely jutott nekik.
36 1958-ban az Edition Labergerie kiadáBálint Endre hazatérése jelentős
sában (Párizs) jelent meg az úgynevezett
művészeti eseménynek számított, mert
Jeruzsálemi Biblia, amelyhez Bálint Endamikor képei ősszel megérkeztek, a köre több mint ezer illusztrációt készített.
rülményekhez képest nagy létszámú
37 Kassák Lajos is megtekintette Bálint
barátnak, ismerősnek, ismerős barátjáEndre párizsi műveit, s a következő szanak és barát ismerősének rendezett bevakkal kommentálta őket: „Maga már
mutatót a párizsi termésből.37 A Rottenmeg is halhat!”
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Enteriőr Jakovits Verával

Enteriőr Vajda Júliával

biller utcai lakásba új generáció is kezdett járni, a tizenkilenc éves Bálint István
ismerősei, baráti köre. A ﬁatalabbak is „odaszoktak” a tiltott gyümölcs, a máshol nem látható és ilyen mértékben nem tapasztalható töménységű művészi
termékek élvezetére.
A legintenzívebb vendégjárás, a legnagyobb ﬂuktuáció 1962-ben vette kezdetét. Egy évvel később, 1963-ban Vajda Júlia is hazatért Párizsból, a Rottenbiller utcai lakásban ismét telt ház volt. A lakásban mind többen fordultak
meg, és egyre csökkent az alkotásra
fordítható idő. De hely sem volt a nyu38 Vajda Júlia rendszeresen hónapokat tölgodt alkotómunkához. Vajda Júlia batött Mészöly Miklós és Polcz Alaine larátoknál dolgozott, amikor azok nyakásában, amikor ők külföldön vagy vidéralni voltak, és egy gyári rajzkörben,
ken tartózkodtak. Ugyancsak évekig járt
amikor az az eredeti funkciójában nem
a MÁVAG rajzszakkörének pazarul be38
üzemelt.
rendezett műtermébe, amelyben a gyár
Bálint Endre gyakran menekült bedolgozóinak csak hetente kétszer tartottegségbe, ilyenkor hónapokat töltött a
tak szakköri foglalkozást, egyébként
Korányi Tüdőszanatóriumban a jó baüres volt. A harmadik lehetőség a vidéki
rát, Levendel László főorvos és ﬁlantalkotóház volt, de oda csak ritkán és neróp „vendégeként”.
hezen lehetett beutalót szerezni, s akkor
is legfeljebb egy hónapra.
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Jakovits is megelégelte a teljes mellőzöttséget, pénztelenséget, és egyre intenzívebben foglalkozott a kivándorlás gondolatával, annál is inkább, mert
Bálint István leendő felesége 1964-ben a lakásba költözött (nyolc fő, visszaállt
az eredeti, 1948-as létszám), majd megszületett Bálint Eszter (1965), s ezzel a
lakás elérte a maximális létszámot. Meleg víz még ekkor sem volt a fürdőszobában.
Jakovits már 1963-ban levelezésbe kezdett testvére nevelt ﬁával, hogy vitesse ki, vegye magához. Nádas Artúr, Nádas József (az Ady Endre utcai villa
egykori lakója) ﬁa sikeres tudós volt az Egyesült Államokban, ekkor már az
IBM vezető kutatója, és neki nagy tisztelője. Amerikai közjegyzővel hitelesített meghívó-befogadó levelet küldött, amelyben az állt, hogy vagyona és jövedelme lehetővé teszi Jakovits amerikai eltartását. Ezzel a levéllel kért
Jakovits kivándorló útlevelet. A hatalom azonban nagyon nem szerette, ha valaki ilyen útlevélért folyamodott. A hatvanas évek közepére már sok ötvenhatos karriert csinált Nyugaton, megszerezték az állampolgárságot is, s egyre
gyakoribbá vált, hogy szüleiket magukhoz kívánták venni. Kivándorló útlevelet azonban csak egyéni mérlegelés alapján, különféle vegzatúrák után kaptak
a hozzátartozók, ráadásul mindez a tanácsi lakás és a vagyontárgyak elkobzásával, javaik hátrahagyásával járt. Ára volt a kivándorlásnak! Jakovits esetében
viszont szó sem volt családegyesítésről, ő csak az országot elégelte meg, s talált valakit, aki befogadja Amerikában. Kérelmét természetesen elutasították.
Ekkor lépett a történetbe ismét Aczél György, aki örült, hogy Bálint Endre visszatért Magyarországra. Bálint fölhívta Aczélt, és megbeszélt vele egy
időpontot sógora, Jakovits számára. Aczél ekkor éppen belső politika csatákat
vívott a pártban, de erről sem Bálint, sem Jakovits nem tudott, annyit tudtak
csupán, hogy az MSZMP KB-tag Aczél mint a kulturális és politikai élet vezető korifeusa tud segíteni, ha akar. Aczél a pártközpontban fogadta Jakovitsot, akit csak futólag ismert. Az amúgy sem simulékony természetű Jakovits
ingerülten vetette Aczél szemére, hogy nem kapta meg a kivándorló útlevelet.
Aczél előbb szelíden faggatta, hogy miért is akar elmenni az országból, amikor azonban Jakovits panaszáradatba kezdett, rázúdította lehetetlen lakáskörülményeit, a megbecsülés és a megbízások hiányát, vagyis hogy itt nem tud
boldogulni, nincs egzisztenciája, művészként nem ismerik el, nem jut kiállítási lehetőséghez, ezért elege van az egész országból, Aczél egyre dühösebb lett,
illetve, mint látni fogjuk, az őt is lehallgatók számára eljátszotta a felháborodott pártfunkcionáriust. Közölte Jakovitscsal, hogy nem tud segíteni neki a
kivándorlásban, és nem is akar. Még beszélgettek egy keveset, Aczél kikísérte
vendégét a lifthez, s búcsúzáskor, már a folyosón, vállát átfogva halkan odave-
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tette: „Kérj látogató útlevelet, és az iktatószámát diktáld be a titkárnőmnek!
Aztán maradj kinn!” Jakovits megfogadta Aczél tanácsát, de rá jellemző módon mindenkinek elmesélte a történetet – ám a rendszer ekkorra már olyanynyira föllazult, hogy Aczélnak sem lett baja a dologból, és Jakovits is megkapta az útlevelét.
1965 nyarán megszületik Bálint Eszter, leérettségiznek Jakovits ikrei, és
népes baráti-rokoni társaság kíséri ki őt a Ferihegyi repülőtérre. Legközelebbi barátai és gyerekei bőgnek, mert tudják, a búcsú végleges. A lakók létszámában csak rövid időre történik változás (új jövevény született), de mivel az
ötvenhat éves Jakovits Amerikába távozik, a Rottenbiller létszáma annyi, mint
kezdetben: nyolc fő.
Karácsonykor Aczél nyilván a szokásosnál értékesebb ajándékot kapott. Talán egy Jakovits-szobrot.
CSÖKKENŐ LÉTSZÁM, 1965 – 1976
Jakovits még elindulásakor, a repülőtéren is azt hangoztatta, hogy leérettségiztek a gyerekei, ezzel eleget tett apai kötelezettségének, most már nyugodtan elmehet. Kivándorlásának Vajda Júlia lett a legfőbb haszonélvezője, mert
megörökölte a legnagyobb, műteremnek is alkalmas belső szobát, ahol addig
Jakovits lakott és dolgozott. Ekkortól haláláig otthon is nyugodt körülmények
között tudott festeni! Ötvenkét éves volt (harminc év festői múlttal a háta mögött), amikor életében először adatott meg neki, hogy saját szobája-műterme
legyen, ahová be tud zárkózni, a saját életét élheti. (Nem rekonstruálható,
hogy 1957 és 1965 között Vajda Júliának hol volt az ágya, amikor éppen nem
külföldön tartózkodott.)
Bálint Endre 1962-től, hazajövetelétől folyamatosan ostromolta a minisztériumot és a képzőművész szövetséget, hogy utaljanak ki neki műteremlakást.
Műteremhez ugyanis csak kiutalással lehetett hozzájutni. Az igénylőket sorba
állították, aztán az illetékes bizottság évente meghatározott alkalmakkor (kétszer? négyszer?) összeült, mérlegelte a jogosultságokat, és a kevés rendelkezésre álló műteremből valakinek, esetleg több művésznek is kiutalt arra alkalmas vagy csak annak nyilvánított lakást – többnyire kihalásos alapon. Bálint
Endrének, aki ekkor már sikeres és elismert művész volt, de a rendszer ellenségének számított – mert soha nem tett lakatot a szájára, és barátai között szép
számban voltak a forradalom után börtönviseltek39 –, semmi esélye nem volt,
hogy műteremhez jusson. És ekkor
végső fegyverként megint Aczél Györ39 Legszűkebb baráti köréhez tartozott Mégyöt vetette be.
rei Ferenc és Zsámboki Zoltán, mindket-
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Aczél ugyan szemrehányást tett Jakovits disszidálása miatt, nem ígért
kötetben Gál Éva Mérei Ferenc és társai
semmit, de Bálint pontosan tudta, hogy
„ellenforradalmi szervezkedése”, 1957–1959
sem az ígéret, sem az elutasítás nem
című dolgozatát.
dekódolható egyértelműen. Várt. A csecsemő Bálint Eszter mellett már hat felnőtt lakott a lakásban. Jakovits Verának egy átjárószoba fele jutott, szekrényekkel és függönnyel leválasztva. Bálint
Endre birtokolta a legkisebb szobát, amit a fürdőszobán át lehetett megközelíteni. Jakovits Iván a mintegy öt négyzetméteres cselédszobában lakott. Bálintné a konyhából átalakított udvari, köves, fűtés nélküli szobában, ahová télen
is a gangon keresztül járt, hogy az udvari szobában lakó ﬁát, menyét, unokáját ne zavarja. Júliának jutott a legnagyobb szoba. Torz egyensúly alakult ki.
Bálint István időközben elszegődött az Egyetemi Színpadhoz függönyhúzogatónak és díszítőnek, színpadi díszletcipelőnek. Ennek semmi jelentősége
nem lenne történetünk szempontjából, azonban itt ismerkedett meg az akkor
még joghallgató amatőr színésszel, Halász Péterrel. Bálint István a hetvenes
évek elején tagja lett a budapesti Kassák Stúdiónak, majd a Halász Péter és
Koós Anna lakásán működő lakásszínháznak, s alig több mint egy évtizeddel
később egyik alapítója volt New Yorkban a Squat Theaternek. Felesége, Kollár Mariann, aki konzervatóriumot végzett, a Magyar Rádióban volt zenei forgató: a műsorokhoz készítette elő a magnószalagokat.
1967-ben bekövetkezett a csoda: Bálint Endrét értesítették, hogy a Budafoki úton kiutaltak neki egy műtermet. Igaz, hogy lakik benne egy rosszhiszemű jogcím nélküli személy, eltávolítása érdekében pereskedjen Bálint, vagy
oldja meg másképpen, ahogy tudja. Az öröm tehát nem volt felhőtlen. Először
még a lakás megtekintése is gondot okozott, aztán pedig az ott ragadt „jogcím
nélküli” leány nem akart elköltözni. Bálintnak volt ugyan érvényes lakáskiutalása, de nem tudta realizálni. Ekkor lépett ismét akcióba Fekete Nagy Béla,
aki vállalta, hogy megoldja a problémát. A család egy ifjú barátjával összeszövetkezett, és kellő szerszámokkal fölszerelkezve egy délelőtt elmentek a Budafoki útra, föltörték a lakást, a zárt folyosóra kipakolták a jogcím nélküli lakó minden holmiját, új zárat szereltek fel, és még két óriási lakattal is lezárták
a lakást, majd közölték Bálintékkal, hogy másnap költözhetnek. Természetesen a jogcím nélküli lakó azonnal a rendőrséghez fordult, ahol azonban
valami csoda folytán Bálintéknak adtak igazat. 1967 nyarán Bálint Endre feleségével beköltözhetett a Budafoki úti műteremlakásba, s haláláig abban lakott.
Műteremnek nevezhetjük, lakásnak kevésbé. A Rottenbiller utca reinkarnálódott, hiszen itt sem volt konyha, csak egy előszoba, egy hatalmas, legalább ötten 56 utáni elítéltek, lásd róluk ebben a
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ven négyzetméteres műterem és egy kisebb szoba. Főzni a fürdőszobában lehetett, még szerencse, hogy külön volt a vécé. Bálint Endre számára azonban
paradicsomi állapotnak tűnt az ötvenhárom éves korára elért függetlenség, az
önálló műterem. Igaz, a lakás télen kifűthetetlen volt, a tüdejével ﬁatal kora
óta kínlódó művésznek viszont szüksége lett volna meleg műteremre, de az alkotáshoz szükséges tér kárpótolta a hidegért és az egyébként gyalázatos, torz
alaprajzért.
A Rottenbiller utcai lakásban Vajda Júlia maradt az ekkor huszonegy éves
ikrekkel, és Bálint István a feleségével meg kétéves kislányával.
1967-ben azonban még tovább csökkent a létszám. Jakovits Iván, aki apja
révén nagyon ﬁatalon kapcsolatba került a bábművészettel, bábokat tervezett
és bábozott is, nem találta a helyét Magyarországon. Éppen olyan reménytelennek érezte a jövőjét, mint a szülei. Esélye sem volt művészként boldogulni, bár az Állami Bábszínház műhelyében volt állása. De világosan látta, hogy
a hazai politikai-művészi erőtérben a szüleitől megtanult szemlélettel semmire se megy. Elhatározta, hogy disszidál, mégpedig Jugoszlávián keresztül. Tervébe csak ikertestvérét avatta be, aki szorongott az esetleges kudarcot követő
megtorlás miatt. Ivánnak azonban sikerült. Nyugati útlevelet apja miatt nem
kaphatott, ezért választotta az útlevél szempontjából csak félig nyugati országnak számító Jugoszláviát. Az olasz– jugoszláv határon erre szakosodott
embercsempészek dolgoztak, akik a magyarokat (és más szocialista országból
érkezőket) nem túl nagy összegért átsegítették Olaszországba. Disszidálása
előtt még volt egy négyes találata a lottón, s ebből bojlert csináltatott a fürdőszobába(!), a maradék pénz egy részét szétosztotta a barátai között, majd
végleg elhagyta Magyarországot.
Ivánnak egy Exacta Varex fényképezőgépbe és némi készpénzbe került az
illegális határátlépés. Jugoszláviába utazása után néhány nappal már Olaszországból érkezett anziksz, amelyben arról tájékoztatja családját, hogy jól
van.
Az újabb létszámcsökkenés nem hozott megkönnyebbülést, mert Vera leendő férje már 1967 tavaszától félig a lakásban lakott. A házasságkötés időpontja ki volt tűzve, de halogatták, mert a lakáshelyzet megoldatlan volt, s
amikor fölmerült, hogy Vera férje végleg a Rottenbiller utcai lakásba költözik, Vajda Júlia előbb támogatta, majd határozottan ellenezte, hogy a ﬁatal pár
a mamával (és akkor még egy másik ﬁatal párral, Vera unokatestvérével és annak családjával) lakjon egy fedél alatt.40
Hátráltatta a házasságot, hogy Vera jö40 1968 tavaszán Vajda Júlia ezt írja nővévendőbelije – a 68-as franciaországi dirének Svédországba: „Vera nagyon jól
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Jakovits József Amerikába érkezése után, 1966

Jakovits Iván, USA, 1968

áklázongásokat megtekintendő – még
egyszer szeretett volna Nyugatra utazmenni. A lakás körül vannak mindenféni, márpedig ha összeházasodnak, egéle verziók, de eddig még jó megoldást
szen biztos, hogy – a kor szokásainak
nem találtunk. Vera szerette volna, ha
megfelelően – nem kap útlevelet. Az
mi együtt maradunk, de én nem akarútlevélkérő lapon volt ugyanis egy
tam. (Először igent mondtam, de aztán
olyan rovat, amelyben az igénylőnek
meggondoltam.)”
feltették a kérdést, él-e külföldön rokona. Igenlő válasz esetén azt is be kellett írni, hogy ki az, mikor és milyen körülmények között hagyta el az országot. Márpedig akinek két friss disszidens
rokona van, az egészen bizonyos, hogy nem kap útlevelet. A házasságkötés tehát bizonytalan időre elhalasztódott, de legalább addig, amíg a franciaországi
út le nem bonyolódik. S mert a leendő új házaspár végleges Rottenbiller utcába költözése lekerült a napirendről, a „ﬁatalok” lakásproblémáját is meg kellett oldani.
Vera és leendő férje lakásgondját a korábban már említett Langfelder
Hedvig, aki 1941 óta a családhoz tartozott, s mint pótnagymama funkcionált,
úgy segített volna megoldani, hogy Rákóczi úti kétszobás lakását a ﬁataloknak
adja, és ő a Rottenbiller utca udvari szobájába költözik.
vizsgázik, és ebben az évben férjhez akar
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Langfelder Hedvig, Vajda Júlia, Jakovits Mária (hátul), Nádas Bori, Jakovits Vera

A gesztus nemes volt és nagyvonalú, de Vajda Júlia számára még annál is
elfogadhatatlanabb, mint ha Vera és férje maradtak volna a Rottenbillerben.
Ha már Bálint Endréék elköltöztek, ha már a férje és a ﬁa Amerikába disszidált, Vajda Júlia nem kívánta, hogy a hozzá anyaként ragaszkodó Langfelder
Hedvig veszélyeztesse a függetlenségét. Az ekkor már közel hetvenéves Hédi
azonban joggal várta el, hogy öregségére attól kapjon segítséget, akit első férjével befogadott, akinek a gyerekeit istápolta, saját unokáiként kezelte, etette,
itatta, jól tartotta, a szülők helyett gondoskodott róluk. Vajda Júlia is tudta,
hogy ez alól a kötelesség alól nem bújhat ki, s ezért támadt az az ötlete, hogy
a ﬁatalok költözzenek össze Langfelder Hedviggel. A gondolat később azzal
egészült ki, hogy a Rottenbiller utcai lakásból válasszanak le egy egyszobás kis
lakást, és a kettőt (Langfelder Hedvigét és a leválasztottat) cseréljék el egy nagyobbra, amelyben kényelmesen elfér Vera, a férje és az idős hölgy.
Másfél évbe telt, amíg az ügy adminisztratív lebonyolítása megtörtént. Az
eredeti formájában már bemutatott Rottenbiller utcai lakás udvari traktusából
könnyen kialakítható volt egy egyszobás komfortos lakás. A leválasztáshoz
szükséges pénzzel sem a ﬁatal pár, sem Vajda Júlia nem rendelkezett. Vera házasságkötésének dátuma 1968. december. Amíg lakásproblémájuk megoldódott, hol a Rottenbiller utcában, az udvari szobában laktak, hol Langfelder
Hedvig fűthetetlen kétszobás Rákóczi úti lakásában.
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Mindenekelőtt a tanács elvi engedélyét kellett megszerezni, majd egy bejegyzett építész tervével elzarándokolni a VII. kerületi ingatlankezelőhöz, s a
szükséges pecsétek után lehetett volna
hozzákezdeni a leválasztáshoz. Ahhoz a
leválasztáshoz, amelyhez nem volt pénz.
S ekkor, egy véletlennek köszönhetően,
a probléma megoldódott. Vera összeakadt egy válófélben lévő asszonnyal,
bizonyos Drevenkánéval, aki a Rákóczi
úti kétszobásért és a leválasztási jogért
egy háromszobás lakást ajánlott fel.
Természetesen a leválasztási jog nem volt cserélhető, a lakásleválasztást papíron Jakovits Vera végeztette, s csak utána kerülhetett sor a „két lakásért egyet”
cserére.
1969 decemberére befejeződött a leválasztás, és jogilag is megtörtént a csere. Vera a férjével és a pótnagymamájával beköltözött egy zuglói háromszobás bérlakásba, ott bérlőtársi (nem társbérlői!) jogviszonyban laktak egészen
Langfelder Hedvig 1984-ben bekövetkezett haláláig. A csere lebonyolítása
azonban nem volt egyszerű, mert a jogszabályok szerint egy házaspárnak és
egy „családtagnak” hivatalosan csak két szoba járt volna. Ezt a jogszabályt úgy
lehetett kijátszani, hogy egy ﬁatal baráti házaspár férﬁtagja bejelentkezett
Langfelder Hedvig Rákóczi úti lakásába, s mire a csere perfektuálódott, már
megvolt a csere engedélyezéséhez szükséges létszám. Így a hivatal rányomta a
pecsétet a cserekérelemre, és a megkisebbedett (háromszobás) Rottenbiller utcai lakásban Vajda Júlia maradt az ifjabb Bálint házaspárral és kislányukkal,
Eszterrel.
Új korszak kezdődött, új erőtér alakult ki. Vajda Júlia soha nem törekedett
domináns szerepre, elégedett volt, hogy van egy műteremszobája, egy „(pót)unokája”, akivel szemben még sincsenek igazi nagymamai kötelezettségei, és
a másik két szobában ott maradt a Bálint család. Júliának életében először
megadatott a legfontosabb, a függetlenség és az a korábban soha nem létező
állapot, hogy saját problémáin kívül mással nem kell foglalkoznia. És nem
veszik körül olyan domináns hímek, akik művészként elnyomják, udvartartásukkal pedig az életét lehetetlenítik el. Azt az intellektuális közeget, amelyre
elengedhetetlenül szüksége volt, most nem kellett „házon kívülre” helyeznie.
A szelíd és halk Vajda Júlia örült annak, hogy unokaöccse, Bálint István révén
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egyre több ﬁatal jár a Rottenbiller utcai
lakásba, s közülük – a gyerekei generációjából – sokan lettek a barátai. Kialakult a saját „udvartartása”.
A szabálytalan család fenntartását –
ebben a lakásban mindig szabálytalan
összetételű családok laktak! – Bálint
Endre biztosította. Bálint a hetvenes
években már nagyon népszerű festő
volt, sokat foglalkoztatták könyvkiadók
is, de még színházi díszletet is terve- Vajda Júlia, két testvére, Iri és (a Svédországzett, s gyűjtők is egyre gyakrabban vá- ban élő) Erzsi, valamint Bálint István felesége,
sároltak a műterméből. Júlia úgy jutott Kollár Mariann Szentendrén 1968 körül
időnként „nagyobb” bevételekhez, hogy
Vajda-művet adott el, az akkori viszonyok között olyan árért, amelyből akár
egy évig is fedezni tudta a kiadásait.
Egy később híressé lett gyűjtő Vajda
41 Egy 30 éves, tudományos munkatárs beLajos Északi táj című művét húszezer
sorolású akadémiai kutatónak volt kb.
forintért vette meg,41 s a vételárat egy év
ennyi az éves fizetése. Az eltelt nagyven
alatt, részletekben törlesztette.
év alatt ennek a műnek a piaci, aukciós
Vajda Júlia mindent megpróbált,
ára nominálisan mintegy az ezerszereséhogy valamilyen rendszeres keresethez
re növekedett. Ha átszámoljuk nettó kujusson. Minden évben adott be képet
tatói fizetésre, akkor a növekedés reálér42
az úgynevezett milliós vásárlásra, setéken mintegy tíz-tizenötszörös.
gélyért fordult a Művészeti Alaphoz, és
42 A képzőművészek, nem lévén műkeresművészkapcsolatai révén a Művészetkedelem, vagy állami megrendelésből
történeti Dokumentációs Központnál
éltek, ilyet azonban – értelemszerűen –
is próbálkozott. Végül 1969-ben az
kevesen, és csak a „hivatalos vonalnak
utóbbinál szerződést kötöttek vele: tumegfelelő művészek” kaptak, vagy egyéb
dományos kutatóként alkalmazták, hapolgári foglalkozásuk volt (tanítottak,
vi 52 órára, négyszáz forintos ﬁzetékönyvkiadónál dolgoztak stb.), vagy a
sért. A munkakörének részletezése romilliós vásárlásokra adtak be művet.
vatba „lexikális adatgyűjtés” került.
Ezeken a zsűri olyan művészektől is váTényleges feladata az volt, hogy közsárolt képet, szobrot, akiknek a művékönyvtárban ülve régi folyóiratokból
szetét a fennálló kánonnal ellentétesművészeti cikkeket cédulázzon, megként értékelte. A művek raktárba kerüladott szempontok szerint. Végül ezt a
tek, de a művészek legalább némi bevémunkát (ma már rekonstruálhatatlan,
telhez jutottak.
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hogy mennyi ideig) a lánya végezte, aki bölcsész volt, és a normát édesanyjánál sokkal rövidebb idő – havi két-három délután – alatt teljesíteni tudta.
Vajda Júlia kiadásai azonban egyre növekedtek. A nagyon rossz állapotban
lévő Vajda Lajos-műveket restauráltatni kellett, New Yorkban élő férje állandóan ostromolta, hogy szobrait öntesse ki bronzból. S közben részben saját,
részben Vajda Lajos kiállítási lehetőségeinek megteremtésén is fáradozott.
Megváltozott a Rottenbiller utcai lakás jogi státusa is. Korábban a Jakovits
és a Bálint család társbérlete volt, Jakovits disszidálása után a társbérlői jog a
feleségére szállt, majd amikor Bálint Endre műtermet kapott, a ﬁa lett Vajda
Júlia társbérlője, de a lakásleválasztáskor Vajda Júlia a társbérletét (a társbérleti jogot) a lányának adta, s ettől kezdve ő csak a főbérlő Bálint István családtagjaként volt a tanácsnál bejegyezve. Ez a konstrukció logikus volt, hiszen
Vajda Júlia 1970-ben már ötvenhét éves, vagyis a statisztika szerint hamarabb
kell meghalnia, s akkor a ﬁatalok minden komplikáció nélkül a lakásban maradhatnak.
Az 1969-es év Bálint István életében is jelentős változást hozott. Az Egyetemi Színpad – régi formájában – szétesett. A régi vezetőt, Petúr Istvánt kitúrták a helyéről, az új vezetés az addigra már legendássá vált Universitas
Együttest szétverte, Ruszt József, Dobai Vilmos és Mezei Éva rendezők is távoztak. Az addigi amatőr színészek közül sokan kiöregedtek (ők voltak az igazi
amatőrök, akik felsőfokú tanulmányaik befejezése után megváltak az együttestől), sokan pedig proﬁk lettek (Fodor Tamás, Sólyom Katalin, Székhelyi
József, Schütz Ila, Jordán Tamás, Hetényi Pál, Andai Györgyi stb.). A megromlott hangulatra reakcióként a zuglói Kassák Művelődési Házban megalakult egy avantgárd színházi együttes, majd – amikor azt betiltották – lakásszínházként tevékenykedett egészen addig, amíg 1976-ban a társaság – Bálint
Istvánnal és családjával együtt, akik csatlakoztak a Halász Péter körül kialakult
együtteshez – emigrációba nem kényszerült.
A lakásszínház tagjainak és tágabb körének a Rottenbiller utcai lakás is
egyik központja lett. Óriási volt az átmenő forgalom, ﬁatal művészek jöttekmentek, persze szinte csak az underground művészei, akik kiszorultak a hivatalos, támogatott, de még a tűrt világból is. 1970-ben Weöres Sándor Kossuthdíjat kapott, s a díjjal járó hetvenezer forintot ﬁatal költők között osztotta szét.
Ez a gesztus lendületet adott a ﬁatal avantgárd költőknek, s írócsoportot hoztak létre. Székhelye természetesen a Rottenbiller utcai lakás lett. Erre, az Antológia csoportra Tábor Ádám így emlékszik vissza:43
43 Megkeresésemre írásban válaszolt Tábor Ádám és Horváth Ágnes.
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„Eredetileg természetesen írócsoportról volt szó. Ajtony [Árpád], [Bálint]
Pisti és én szerveztük. 1970 szeptemberétől minden szombaton találkoztunk
a Rottenbillerben egy modern antológia összeállítása, majd kiadásának megkísérlése céljából. Hármunkon kívül törzstagok és egyben a tavaszra összeállt
antológia szerzői voltak Bereményi Géza, Isztray Botond, […] Lajtai Péter,
Oravecz Imre, […] valamint Horváth Ágnes és Kollár Mariann [Bálint István
felesége]. […] A tíz szerzőből összeállt és tíz példányban legépelt címnélküli
antológiát aztán nem adtuk be sehova. […] Másrészt már kezdettől eljött
szombatonként Halász (épp akkor próbálták A labirintust), gyakran Szerb
Jancsi,44 Donáth Péter, Kiskurtág és olykor Victor Matyi. De itt Halász szerepe a lényeges. Ekkor ismerkedtünk össze az egész társulattal, éjjelenként lementünk a Kárpátiába, majd az Egyetembe [Egyetem presszó]. Meghívtuk
egyszer Mészölyt (beszélgetni a Saulusról), másszor Nádast és másokat is.”
Horváth Ágnes, aki 1970 és 1982 között a Rottenbiller utcai lakás nagyon
gyakori vendége volt, így egészíti ki Tábor Ádám visszaemlékezését:
„A Rottenbiller utcát megszállták a ﬁatal underground művészek, nagy volt
a jövés-menés, Vajda Júlia, aki a kontinuitást képviselte, élvezte a ﬁatalok jelenlétét, de közben saját barátait is fogadta.”
A hetvenes évtized a Vajda-monográﬁa elkészítésével telt. Mándy Stefánia
zseniális művének megjelenését Vajda Júlia már nem érte meg, de az előkészületekbe, főleg az oeuvre-katalógus elkészítésébe, a mellékletek, dokumentumok kiválasztásába rendkívül sok energiát fektetett, hiszen rajta kívül senki
nem tudta volna a cím, szignó és évszám nélküli művek azonosítását elvégezni. Mándy Stefánia hetente legalább egy, többnyire a késő éjszakába nyúló
munkanapot a Rottenbiller utcában töltött, és Vajda Júliával együtt rendkívüli
44 Szerb János (1951, Budapest – 1988,
alapossággal tanulmányozták a Vajda
Bécs), Bálint Endre nővérének, Szerb
Lajos-műveket, végezték a hazai, illetAntal özvegyének a fia, aki a Szerb neve külföldi gyűjtőknél lévő művek adavet úgy kapta, hogy születése után a hotainak megszerzését, pontosítását.
lokauszt áldozatává vált Szerb Antal
A Halász-színház gyakran próbált a
szülei örökbe fogadták. Nagy reményű
lakásban, néhány kisebb eszközigényű
tibetológusnak indult, nagyon fiatalon,
előadást is tartottak itt. Az idő múlásátragikus körülmények között halt meg.
val minden nyilvános helyről kiszorul45 1966 nyarán talált rá Galántai György,
tak, maradt Halász Péter Dohány utcai
fiatal képzőművész a balatonboglári kálakása, Galántai György balatonboglápolnára, és 1968-ban kötött a kápolna
ri kápolnája,45 s néhány alkalommal
művészeti célú használatára 15 éves bérBálint Endre Budafoki úti lakása.
leti szerződést. Az underground művé-
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1973-ban a balatonboglári „kápolnában” Galántai kiállítást rendezett
tézményt a hatalom a helyi rendőri erők
Vajda Júliának is, ezzel nyitva meg azt
segítségével 1973-ban bezáratta.
a sorozatot, amelyben tisztelegni kí46 Hábermann M. Gusztáv 1990-ben elvánt az „öregek”, az előző generáció
hagyta az országot. Új-Zélandon él, az
előtt. Amikor a Népszabadságban megaucklandi Massey University pszicholójelent Szabó László Happening a kripgia intézetének docense. Ügynöki tevétában című, belügyi megrendelésre kékenységéről bővebben a www.artpool.szült cikke, Vajda Júlia ingerült levelet
hu portálon lehet tájékozódni. Rendkíírt a lap főszerkesztőjének, megvédte
vül míves jelentései nélkülözhetetlenek
Galántait, s tiltakozott az elmarasztalás
a korszak underground művészetének
ellen.
feldolgozásához. Lásd még Klaniczay –
A hetvenes évek közepére a lakásSasvári (2003).
színház helyzete teljesen ellehetetlenült, a társulattal és a Rottenbiller utcával folyamatosan kapcsolatban lévő Pécsi Zoltán fedőnevű 111/3-as ügynök (művésznevén Algol László, igazi nevén
Hábermann M. Gusztáv46) rendkívül
alapos és forrásértékű jelentéseiből sok
olyan részlet rekonstruálható, amely
mára már kiesett az emlékezetből.
Algol László (ahogy ebben a körben
mindenki ismerte) odáig szemtelenedett, hogy Vajda Júlia 1974-es székesfehérvári kiállításának megnyitóját kikönyörögte magának, ott meglepően
szép és értő szöveget mondott, majd
egy szál rózsát nyújtott át a megilletődött művésznek. Aztán jelentett. Hogy
kik voltak ott, mi történt, s azt is, hogy
a verniszázson ő mondta a megnyitót.
Vajda Júlia levele a Népszabadságnak
szek kiállító- és zarándokhelyévé vált in-

VÉGJÁTÉK, 1976 – 1982
A már csak lakásszínházként működő Kassák Színháznak és a társulatnak
1976-ban távoznia kellett Magyarországról. A benne akkor meghatározó szerepet betöltő Bálint István és családja is (felesége, Mariann és tizenegy éves
kislánya, Eszter) az emigrálni kényszerülők csoportjában volt. Történetünk
szempontjából ennek az a legfőbb jelentősége, hogy Vajda Júlia egyedül maradt a Rottenbiller utcai lakásban.

TARTALOM

Szüksége is volt ekkora helyre, hiszen három művész teljes életművét gondozta (Vajda Lajosét, Jakovits Józsefét és a sajátját), s ennyi képpel és szoborral kétszer-háromszor lehetett volna megtölteni egy műcsarnoki kiállítást.
Júlia szomorú is volt, örült is. Szomorú volt, mert „pótunokáját” elveszítette,
és megszűnt körötte a ﬁatalok nyüzsgése, de örült is, mert végre a saját ritmusa szerint élhetett.
Öröme azonban nem tartott sokáig, mert a VII. kerületi Tanács Lakásügyi
Osztályától és a kerületi ingatlankezelőtől levelet kapott, hogy nem jogosult a
három szobára, s vagy kisebbre cseréli tanácsi bérlakását, vagy elveszik tőle.
Dornbach Alajoshoz, a család ügyvéd barátjához fordult, aki azt javasolta,
hogy a Vajda-művek levédetésével47 és a műterem-jogosultságával indokolva
forduljon az illetékes szervekhez, elsősorban a minisztériumhoz, hogy a főbérlői jogot megszerezze. Levelezése eredményesnek bizonyult. A Magyar
Nemzeti Galéria védetté nyilvánított Vajda Lajos-műveket, s Vajda Júlia hivatására-foglalkozására hivatkozva kimondta jogosultságát egy műteremnek
nevezett szoba használatára. Vagyis megszületett a verdikt: jár neki a három
szoba. Egy lakószobának, egy műteremnek, egy pedig a védett művek őrzésére.
Kevésbé gyorsan, de megtörtént főbérlővé nyilvánítása is.
47 Védetté azokat a műtárgyakat nyilváníVajda Júlia ekkor már hatvanhárom
totta az erre hivatott állami szerv, ameéves volt, az érvényes nyugdíjtörvény
lyek a nemzeti kulturális vagyon pótolszerint nyolc évvel túl a nyugdíjkorhahatatlan részét képezték. A védetté nyiltáron. Nyugdíja – természetesen – nem
vánított műtárgyak tulajdonosának kedvolt.
vezmények jártak, de kötelezettségei is
A Magyar Népköztársaság Művévoltak. A védett műtárgyak mennyiségészeti Alapja Segélyezési Bizottságától
től függően plusz lakószoba illette meg,
kapott havi ezer forint „kegydíjat”,
de köteles volt a műtárgyakat megfelelő
amelyet külön kérvényre egy-egy évre
körülmények között őrizni és tudomácsekély összeggel megemelhettek. Bányos kutatás céljára kölcsönadni.
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lint Istvánék elmenetele után Bálint Endre folyamatos támogatása már nem
volt olyan természetes, mint amikor a gyerekét, unokáját (is) segítette, de e
nélkül Vajda Júlia nem lett volna képes magát fenntartani. A műgyűjtés nagyon
szerény mértékben növekedett, a műveknek nem volt reális piaci ára (hiszen
piac sem volt), s a befolyó pénzt a Vajda-művek restaurálására kellett fordítani. A kellett itt nem stiláris fordulat, még csak nem is valamiféle morális imperatívusz, hanem elemi szükségszerűség, ugyanis a művek jelentős része nagyon
rossz minőségű, savas papírra készült, ami a hányattatások során elrongyolódott, bebarnult, ezért a restaurálás elkerülhetetlen volt, és még baráti áron,
zsebből ﬁzetve is nagyon sokba került.
A Vajda Lajos nyugati elismertetésére tett kísérletek kudarca után Vajda
Júlia egy önálló Vajda-múzeum létrehozásán kezdett fáradozni. Ehhez az adta az ötletet, hogy 1972-ben Szentendrén megnyílt az önálló Kovács Margitmúzeum, s aztán sorra nyíltak az egyéni múzeumok. (Czóbel még életében
„kapott” múzeumot.) „Természetesen” Aczélhoz fordult, aki a múzeumalapítást el is indította.
„Aczél felmerült mint egy támasz és talpkő, de ő Bernáth és Pátzay hatása
alatt állt, sajnos. Később Varga Imre hatása alatt. […] Pátzay és Bernáth borzasztó, meghatározóan rossz hatással voltak rá. Vajdát, meg Bálintot kapott
[mármint képeket], a falára is kirakta, de nem gyűjtötte.”48
Évekig tartott a múzeumalapítás körüli hercehurca, ám ennek egy vonatkozását nem hagyhatjuk ki. Vajda Júlia lányával és Mándy Stefániával egy reprezentatív, 110 képből álló anyagot válogatott össze a létrehozandó múzeum
számára. A vevő a minisztérium volt, amely a később, 1979-ben megszületett
szerződés szerint több, már létező múzeumnak is juttatni szándékozott műveket, s száz darabból Szentendrén létrehozta a Vajda-múzeumot. A koldusszegény Vajda Júliától a minisztérium Aczél instrukciói szerint megvásárolta a
műveket, mégpedig a következő számítás alapján. Egy Vajda-mű (nyomott,
kvázi) piaci átlagára 100 ezer forint körül mozgott. A 110 mű piaci értéke tehát legalább tizenegy millió forint volt. A minisztérium azonban csak kétmillió forintot ﬁzetett Vajda Júliának, mégpedig a következő „logika” alapján.
Meg kell vásárolni, át kell alakítani, és fenn kell tartani a múzeum számára alkalmas, kellő méretű házat. Osztottak, szoroztak, s mindezeket a költségeket
Vajda Júliával ﬁzettették ki. Így aztán a tizenegy millió forintból kettő lett.
Vagyis a szentendrei Vajda Lajos Múzeum lényegében Vajda Júlia adománya.
Nemcsak a művek, hanem legalább az első tíz év fenntartási költsége is. A magyar állam jó üzletet csinált, de Vajda
Júlia mégis elégedett volt, mert megva48 Barta (OHA).

TARTALOM

lósult az álma: a művek egy része múzeumba került, és a nagyközönség számára is elérhetővé vált.
Igaz, 1979-ben, amikor a kétmillió forintot megkapta, az beláthatatlanul
hatalmas összegnek tűnt, hiszen 450 ezerért egy kétszobás pasaréti öröklakást
lehetett vásárolni, s megint a korábbi példánál maradva, egy harmincas éveiben járó tudományos munkatárs éves jövedelme 60 ezer forint körül volt. 46
ezer forintba került egy Trabant, 62 ezerbe egy Skoda S100-as, 80-ba egy
Zsiguli. Igaz, ezek eltérített, mesterséges árak voltak.
Vajda Júlia gondosan beosztotta a kétmilliót. Adott a gyerekeinek (Ivánnak
illegálisan juttatott dollárt Amerikába), adott Bálintéknak, mert úgy érezte,
hogy ezzel törleszthet valamennyit azért, hogy éveken keresztül eltartották,
vett egy kis lakást, hogy öregségére majd kiadja, és a bérével pótolja a kegydíját, a körülötte lévő ﬁataloknak is osztogatott 10-20 ezer forintokat. Nagyvonalú volt, mint mindazok, akik nem ismerik a pénz értékét. És persze hozzákezdett a Jakovits-szobrok bronzba öntetéséhez is.
Egzisztenciálisan egyenesbe került, de 1978-ban egy súlyos műtéten esett
át. Átmenetileg felépült ugyan, még az 1981-es műcsarnoki életmű-kiállításának tudott örülni, de utána elhatalmasodott a rák, és 1982. május elsején a
Levendel László által biztosított különszobában, a Korányi Tüdőszanatóriumban (ugyanott, ahol első férje, Vajda Lajos) meghalt.
A Rottenbiller utcai lakás visszaszállt a tanácsra, de nem Vajda Júlia halála
után azonnal. A hagyatéki ügyek rendezése ugyanis – tekintettel Amerikában
élő férjére és ﬁára – rendkívül bonyolult és hosszadalmas volt. Kérvényezni kellett, hogy a lakást mindaddig ne kelljen kiüríteni, amíg a művekről nem sikerül megfelelően gondoskodni. Talán egy évig még „élt” a Rottenbiller utcai
lakás, de csak raktárként, amelyből fokozatosan kerültek el a művek, a berendezési tárgyak, a könyvek. Aztán bekövetkezett az utolsó aktus, a tanács illetékes képviselője átvette a kiürített lakás kulcsait. A Rottenbiller utca 1. II. emelet 17. számú lakás, a kibuc, a katakomba, a szabadság szigete ezzel befejezte
létét. Valakinek kiutalták, aki talán nem is tudja, hogy ahová beköltözött, szakrális hely.
EPILÓGUS
Vajda Júlia volt a Rottenbiller utcai lakás első halottja. Ő volt az, aki 1948-tól
1982-ig, külföldi tartózkodásaitól eltekintve harmincnégy éven át ott élt (oda
volt bejelentve), a többiek az idők során elköltöztek.
Röviden elszámolok a többi lakóval is. Jakovits József 1987-ben hazatelepült
New Yorkból, egy Dob utcai, kétszobás lakást kapott az államtól, előbb Kiváló
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Művész, majd a Széchenyi Művészeti Akadémia tagja lett. 1989-ben életműkiállítást rendeztek műveiből az Ernst Múzeumban, s ebből az alkalomból egy
monográﬁa is megjelent róla.49
Bálint Endre sikeres és elismert művészként halt meg 1986-ban. 1973-ban
Érdemes Művész, 1982-ben Kiváló Művész lett, és 1985-ben, halála előtt egy
évvel Kossuth-díjat kapott.
Felesége, Irena, Vajda Júlia testvére túlélte a férjét, egy ideig egyre romló
egészségi állapota ellenére még volt ereje, hogy a hatalmas művészi hagyatékot gondozza. 1996-ben halt meg.
Bálint István 1985-ben elhagyta a New York-i, 23. utcai színházi közösséget,
és saját társulatot alapított. Ekkor már súlyos drogfüggő volt. 1990-ben – itthoni barátai unszolására – visszaköltözött Magyarországra, és elvonókúrának
vetette alá magát. Herointól megromlott egészségi állapotban a Debreceni
Csokonai Színházban és a Merlin Színházban rendezett. Műsort vezetett a Tilos Rádióban. Hazaköltözése után az Egy felelőtlen férﬁ vallomásai (1996) és a
Roskó Gábor graﬁkussal közös Kikötői beszélgetések (2005) című kötete jelent
meg. 1997-ben egy nagylemeznyi albumszöveget írt Másik Jánosnak (A Másik – Peepshow-mennyország). Élete utolsó néhány évében, egyre romló állapotban már semmit nem csinált. 2007-ben halt meg Budapesten.
Kollár Mariann, Bálint István felesége hagyta ott elsőként Amerikában a
színházat, és persze a férjét is, önálló, polgári egzisztenciát teremtett, pszichológusként dolgozik New Jerseyben.
Lányuk, Bálint Eszter tizenegy éves korától szerepelt a Squat Theater előadásain, a többi gyerekkel együtt a „kommunában” élt és nőtt fel. 1984-ben,
tizenkilenc évesen Jim Jarmush Florida, a paradicsom című ﬁlmjének női főszereplője volt. Több „keleti parti” (nem hollywoodi) ﬁlmben játszott. Mára a
New York-i jazzvilág egyik ismert ﬁgurája, hegedül, énekel, és zenét szerez.50
Jakovits Iván Amerikában BA fokozatot szerzett a State University of New
York New Paltz-i campusa művészeti fakultásán. 1967-ben, a hippivilág fénykorában érkezett Amerikába, a woodstocki fesztiválon megismert feleségétől
lánya született (1970). Kezdetben a marihuána és a hasis, később a kemény kábítószerek rabja lett. Túladagolás következtében 1992-ben halt meg New
Yorkban.
Ikertestvére, Jakovits Vera az ELTE-n szerzett angol– olasz tanári diplomát, férjével Budapesten él.
49 Nagy (1996).
50 Bővebben: http://www.eszterbalint.com/.
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