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Kovács István László

A JÁSZAPÁTI KÉKFESTŐMŰHELY EMLÉKE

Az elmúlt esztendőben került a kezembe a Bódy Irén textilművész életét és munkássá-
gát bemutató könyv.1 „Megtaláltam a kevés kékfestő mesterek közül egyet, a hetvenkét 
éves Jakkel Sándort Jászapátiban, aki még ma is a két évszázados technikával dolgo-
zik. Még körben járó lóval ‒ a Vilmával ‒ mángorol. Úgy érzem, már megmaradok a 
kékfestő mellett. Meg akarom szerezni a kékfestő mesteri képesítést” ‒ olvashatjuk a 
kötetben a művész vallomását. Bódy Irén mondatai felidézték bennem Jakkel mester-
nek és műhelyének az emlékét. 

Negyvennégy évvel ezelőtt, 1977 novemberében, a mester halála előtti hónapban jár-
tam Jászapátiban, rajzokat és fényképeket készítettem az akkor még működőképes mű-
helyről és a hozzátartozó lakóházról. Úgy éreztem magam, mint aki egy időutazáson év-
századokkal ezelőtti korba csöppent. Különösen a mángorló mutatta a „gépkorszak előtti 
világ” képét, a több tonnás súlyt mozgatni képes archaikus erőátviteli berendezéseivel, a 
hatalmas fa tengelyekkel és fogaskerekekkel. Jakkel Sándor és felesége be is mutatták a 
mángorlás folyamatát, meggyőződhettem róla, hogy a több mint száz éves monstrumot 
milyen olajozottan működtette az „egy lóerős” energiaforrás.

A Jakkel család történetét és a műhely létrejöttének körülményeit Domonkos Ottó2 
és Fodor Dénes3 már korábban megírták, de egy rövid történeti összefoglalás ezúttal 
sem kerülhető meg. 

1 Pásztor Emese ‒ Erdei T. Lilla: Bódy Irén, a kékfestés művésze, Budapest ‒ Veszprém, Magyar Képek, 2020.
2 Domonkos Ottó: Magyarországi kékfestő műhelyek vásári körzetei. In: Dávid Lajos (szerk.) Arrabona ‒ Múze-
umi közlemények, 19–20., Győr, Xántus János Múzeum, 1977–1978. 232. p.
3 Fodor Dénes: A jászsági kékfestés hagyományai. Jászsági Évkönyv, 2000.

1. Id. Jakkel Sándor családja 
az 1910-es években

2. A Jakkel család az 1925–30-as években
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Jakkel Sándor dédapja (Jakkel János) tímár volt, és a 18. század végén vagy a 19. szá-
zad elején vándorolt Münchenből Magyarországra Eigen nevű kékfestő barátjával együtt. 
A dédapja Jászberényben, Eigen pedig Jászalsószentgyörgyön telepedett le. A nagyapa 
(Jakkel István, 1843–1913) már Jászapátin született, a mesterséget Jászalsószentgyörgyön, 
az Eigen-féle műhelyben sajátította el. Ez a műhely 1867-ig működött. Felszabadulása 
után önálló mester lett Jászapátiban, s itt 1867-ben kapott ipart. Apja, Jakkel Sándor, Eigen 
fiánál, Józsefnél tanulta a kékfestést. 

Jakkel Sándor (1896–1977) kereskedelmi érettségit szerzett 1913-ban, majd bevonult 
katonának. 1919-ben került haza, beállt a műhelybe. Fél év múlva felszabadult, otthagyta 
a szülői házat, s az ország legkülönbözőbb helyein dolgozott. Apja 1940-ben meghalt, a 
műhely gazda nélkül maradt. Jakkel Sándor 1945-ben visszatért Apátiba, mestervizsgát 
tett, és újraindította a kékfestést. 1976-ban megkapta a legnagyobb szakmai elismerést, a 
Népművészet Mestere címet. Műhelyében készültek Bódy Irén iparművész munkái, me-
lyekkel a lakásokba és a városi viseletbe is átmentette a gazdag mintakincset.

 A műhely és a lakóház építéséről nem állnak rendelkezésre adatok. Annyit tudunk, 
hogy a mángorló 1873-ban készült az idősebb Jakkel Sándor által 1893-ban átvett Ei-
gen-féle műhely számára, és 1924-ben került a Petőfi Sándor utcai műhelybe.4 A lakóépület 
és a műhelyek építésének ideje épületszerkezeteik és építészeti karakterük alapján az 1900-
as évek első évtizedeire tehető. 

Jakkel Sándor 1977. december 23-án elhunyt. Évek múlva műhelye is az enyészeté lett, 
egységben megőrzésre érdemes hagyatéka szétszóródott, pedig nemcsak a mester halála 
után, hanem már életében is felmerült a múzeumként való megőrzés gondolata.

4 Mindkét évszámot fel is tüntették a mángorló oldalán.

3. Jakkel Sándor mintázás közben
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Múltidéző dokumentumok

A népi építészeti emlékek kutatása és dokumentálása keretében, az Országos Műemléki 
Felügyelőség megbízásából készült el 1977-ben a kékfestőműhely és a hozzátartozó la-
kóház felmérése. Tizennégy tervlap és harmincnégy fénykép örökíti meg a Jakkel-porta 
épületeit és a műhelyek berendezéseit. A feladat részletes felmérést kívánt, az M=1:50 
léptékben szerkesztett rajzok minden méretet és szerkezeti megoldást tartalmaznak. Az 
archaikus mángorló alaprajzai, belső nézetei és több irányból felvett metszetei akár egy re-
konstrukciót is lehetővé tehetnek. A dokumentáció legjellemzőbb lapjainak bemutatásával 
idézem fel a negyvennégy évvel ezelőtti állapotokat. 

4. Az 1856–60 között készült kataszteri térképen még három telek osztozott az  
ingatlan mai, 2647 helyrajzi számú területén (erősebb kontúrral jelölve)
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A két utcával határos, szabálytalan alakú telek Petőfi Sándor utcai frontjára épült 
az L-alakú, tornácos lakóház (7., 8. kép), alatta részben pincével, három utcai szobá-
val, udvari szárnyán konyhával és kamrával, illetve ezek folytatásában kézi- és gépi 
mintázóval, festékezővel. A mángorlót és az istállót magába foglaló, különálló épület 
a Budai utca felőli telekhatárra épült (18., 19., 20. kép). A lakóépület és a vele egybe 
épült műhelyek teherhordó falai égetett téglából készültek, a helyiségek mennyezetét 
sík, borított gerendafödémek alkotják, a hornyolt cseréppel fedett torokgerendás fedél-
szék anyaga fűrészelt fenyőgerenda. 

A mángorló és az istálló épülete terméskő alapokon vályogtégla falazatokkal épült, 
ún. pórfödémekkel, ugyancsak hornyolt cseréppel fedett torokgerendás fedélszékkel. A te-
tőteret itt a kékfestő munkához használt szárítópadlásként alakították ki a torokgerendák 
síkjában elhelyezett szárítólécekkel, illetve huzalokkal. 

A lakóház folytatásában az udvarról nyílóan, külön bejárattal épültek a műhelyek (6., 
9., 10. kép). A sorban az első a kézi mintázó (12., 15. kép), ezt követte a gépi mintázó 
helyiség az indantrénfestő-, a keményítő- és a nyomógéppel (perrotingép) (11., 14. kép). 
A gépi mintázóval szomszédos a festékező, azaz a kipaterem a három, kb. 3 m mélységű 
festékező káddal (kipával) (17. kép), felettük a textília felfüggesztésére szolgáló csil-
lagráfokkal valamint a kifőzőüstökkel (16. kép).

A mángorlóterem helyiségét csaknem teljesen elfoglalta a mángorlósúly, a kb. 12-13 
tonna terméskővel megterhelt, kétirányú mozgást végző, borona-szerkezetű „láda” és a 
járgányos meghajtó-berendezés. A jelentős dinamikus terheléssel működő mángorlót 7 db 
nagy teherbírású, téglából falazott alaptestre helyezték, melyeken két hosszanti fagerenda 
alkotta a fa hengerekre csévélt textílián gördülő mángorlósúly pályáját. A hengerek ki- és 
behelyezésekor (29. kép), a „buktatáskor” a „ládát” balra, illetve jobbra engedték kigördül-
ni (27. kép). A „láda” lefelé buktatott vége ilyenkor az e célra ott elhelyezett támasztékokon 

5. A telek helyszínrajza az épületekkel 1977-ben
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nyugodott. A mángorló baloldali vége mellett helyezték el a mángorolt textília átcsévélé-
sére, kisimítására, feszítésére szolgáló ácsszerkezetű munkapadot (26. és 28. kép). Ennek a 
közelében volt elérhető a vízszintes nagytengely forgásirányát változtató rudazat mozgató 
karja, melynek működése az autók sebességváltójának működéséhez hasonlítható. A mes-
ter a kar jobbra, illetve balra történő elmozdításával „előremenetbe” vagy „hátramenetbe” 
kapcsolhatta a mángorlósúlyt alkotó „láda” mozgásirányát. A helyiség jobboldali részén, 
közvetlenül a padlásfeljáró mellett állt egy csaknem mennyezetig érő tároló-állvány közel 
400 db gépi mintázáshoz használatos nyomódúccal (13. kép).

6. A Petőfi Sándor utca 15. sz. telek helyszínrajza, a lakóház és a műhelyek alaprajza

7. A lakóház utcai (keleti) homlokzata 



História 115

 

9. Műhelyek az épület 
udvari szárnyában

10. Az udvari épületrész nézete az utcai szárny metszetével

8. A lakóház utcai frontja
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11. Perrotin gép (C. Hommel 1869) 12. Dúcok a kézi mintázó helyiségben 

13. Nyomódúcok gépi mintázáshoz a 
mángorló helyiségben (kb. 400 db)

14. A gépi mintázó helyiség részlete
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15. Dúcok kézi mintázáshoz

16. A kifőzőüstök a festékezőműhelyben 17. Beton festőkádak (kipák),
felettük csillagráfokkal
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18. A mángorló épületének udvar felőli homlokzata

 

20. A mángorló a Budai út felől

19. A mángorló épülete az udvar felől
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21. A mángorlósúly mozgásirányának változtatását biztosító fogaskerekek. 
A függőleges tengelyt jobbra vagy balra döntve más-más irányban forog  

a mángorlósúlyt mozgató vízszintes tengely. 

22. A mángorló- és istállóépület alaprajza
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24. Mángorlás közben. Jakkel Sándor és lánya a felcsévélt vásznak simítását végzik

23. Mángorlás közben. A háttérben Jakkel Sándor és felesége
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25. A mángorló berendezés felülnézetben, az irányváltó rudazat felüntetésével.

26. A mángorolt textília átcsévélésére, kisimítására, feszítésére szolgáló 
ácsszerkezetű munkapad
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27. A mángorló elölnézetben. A szaggatott vonalak a „buktatás” helyzetét mutatják.

28. Jakkel Sándor és lánya a felcsévélt vásznak simítását végzik.  
A mester közelébe nyúló rúd a mángorló mozgásirányának megváltoztatására szolgál
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30. A mángorló hosszmetszetének részlete (a bejárat felé tekintve) 
a függőleges főtengellyel és a hozzá kapcsolódó fogaskerékkel 

29. Jakkel Sándor a jobb oldalra „buktatott” mángorlóval, a fa hengerekre
csévélt textília cseréje közben.
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Az elmúlás kronológiája

Az elmúlt évtizedek sajtószemelvényei segítségével próbálom felidézni az értékes ipartör-
téneti emlék ‒ minden megmentésére irányuló szándék dacára megtörtént ‒ pusztulásának 
kibogozhatatlan történetét.

1962 : „A műhelyből múzeumot csinálnak, ha majd pihenni akar az öreg.”5

1973: „Örökös? Az nincs. A lányom zongoratanárnő, a férje is tanárember. Majd örököl 
a múzeum... Van egy unokaöcsém, az egyetemi tanár Debrecenben. [...] Öröm nézni, ő ér-
deklődik a szakma iránt. Én bizakodok, hátha felcseréli az egyetemi tanárságot a kékfestő 
művészettel. Neki van hozzá tehetsége...”6

1975: „A magyarországi kékfestők hamarosan megfogyatkoznak. A szakma legidősebb 
mestere, a 80 esztendős Jakkel Sándor 1975 nyarán »beadja az ipart«. [...] Pedig Jakkel 
Sándor asztalán fél méter magasságban tornyosulnak a megrendelők levelei, és háza előtt 
hetente állnak meg a messziről érkező vásárlók autói. A visszavonuló mester jászapáti mű-
helyében szeretné berendezni a kékfestő szakma magyarországi múzeumát.”7

5 k.cs. Az utolsó kékfestő. Esti Hírlap, 1962. 10. 06.
6 Varga Viktória: A kékfestő. Szolnok Megyei Néplap, 1973. 08. 01. 5. p.
7 Lobogó. 1975. 03. 06. 20. p.

31. A mángorló helyiségének keresztmetszete az erőátvitel és a mángorló 
mozgásirány-váltásának megoldásával
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1977: „A még működő műhelyek lassan idegenforgalmi nevezetességekké válnak, ép-
pen technikatörténeti érdekességük révén.”8

1978: „Népi ipari műemlékké szándékoznak nyilvánítani Jakkel Sándornak, a népmű-
vészet mesterének Jászapátiban levő, a 82 éves művész halálával most megürült kékfestő 
műhelyét. A családnak ma is van kékfestéssel foglalkozó tagja, így valószínű, hogy a mű-
helyt védett népi műemlékként tovább üzemeltetik.”9

1978: „Jakkel Sándorné: »Amennyire tőlem telik óvom a tárgyakat, a műhelyt. [...] 
Voltak itt néhányan hivatalos szerv képviseletében is, Jászberényből, Szolnokról a tanácsi 
művelődési osztályokról, a Damjanich Múzeumból, voltak mérnökök a Műemlékvédelmi 
Felügyelőségtől is. Mindenki arról beszél, hogy milyen jó lenne itt egy kékfestő tájházat, 
valami kis múzeumot csinálni. Nekem is az volna a legjobb, ha maradhatna minden ott, 
ahol van, ha múzeum lenne.« [...] A Szolnok megyei Tanács illetékesei egy évvel ezelőtt 
Domonkos Ottót, a soproni múzeum igazgatóját, elismert néprajzost, »kékfestőszakem-
bert« bízták meg, mondjon véleményt a Jakkel-műhelyről, s tegyen javaslatot közművelő-
dési hasznosítására. Domonkos Ottó néprajzi szempontból kiválónak találta az anyagot, s 
azt javasolta, hogy a műhely működjön továbbra is (Jakkelné is kitanulta a kékfestő-mes-
terséget), de nyilvánítsanak mindent védetté, vegyenek mindent műemléki felügyelet alá. 
A megyei tanács közművelődési osztálya és a megyei műemlékvédelmi bizottság elfogadta 
a javaslatot, s fölvette a kapcsolatot az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőséggel és a 
kisiparosok országos központjával. [...] Biztosan találnak módot a megegyezésre, mert a 
lényegben ‒ a hagyaték váljék közkinccsé ‒ egyetértenek.”10

1979: „A szendrői XlX. század első feléből való festőház-kékfestőműhely 1965-ben 
került helyreállításra, azóta mint múzeum működik. [...] A helyszínen védett ipari emléke-
ink közül csak az állami tulajdonban lévő túristvándi és örvényesi vízimalom működteté-
se megoldott. [...] Műemlékjegyzékünk folyamatosan változik. Újabb épületek kerülnek 
műemléki védelem alá. Folyamatban van a kácsi őrlő-, fűrész- és kendertörő vízimalom 
védelme, a még néha működő kecskeméti és jászapáti kékfestőműhelyek levédése.”11

[...] Várhatóan nagyobb számú ipari emlék kerül még műemléki védelem alá. [...] Ha 
állami szerv állami tulajdonba kíván venni egy népi ipari objektumot, minisztertanácsi 
támogatási keretünkből már a tulajdonszerzést is tudjuk támogatni.” ‒ mondta Sisa Béla 
az Egri Nyári Egyetemen tartott előadásában.

1980: „Jászapátin, a Petőfi Sándor u. 15. szám alatti ház előtt gyakran állnak meg gép-
kocsik; jönnek az érdeklődők, hazaiak, külföldiek, hogy megnézzék az 1977-ben elhunyt 
Jakkel Sándor kékfestő-mester és iparos ősei ritkaságszámba menő hagyatékát. [...] A me-
gyei tanács közművelődési csoportja is őriz egy testes dossziéra való iratot ‒ mindegyik a 
jászapáti kékfestő-műhely megvétele, megőrzése, közművelődési, kulturális kinccsé tétele 
ügyében íródott. Jakkel Sándor még élt, amikor fölvetődött a maga nemében egyedülálló 
műhely műemlékként, tájházként való megőrzésének gondolata. [...] Tavaly július tizen-
hatodikán zajlott le egy megbeszélés, amelyen az örökösökön (Jakkel Sándorné, Hagyó 

8 Domonkos Ottó múzeumigazgató (Sopron). Élet és Tudomány, 1977. 07. 22. 910. p.
9 Magyar Hírlap, 1978. 01. 03. 9. p.
10 Szabó János: Mi lesz a Jakkel-hagyatékkal? Szolnok Megyei Néplap, 1978. 06. 25. 7. p.
11 Sisa Béla: Népi ipari műemlékek védelme, in Az Egri Nyári Egyetem előadásai 1979, Eger, 1979, 93-95.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_KOHI_Kenyee_1979/?pg=92&amp;layout=s
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László és felesége) kívül részt vettek a megyei tanács, a jászberényi Járási Hivatal, az 
Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség képviselői is. Idézünk a megbeszélésről készült 
emlékeztetőből: 

»A tárgyalást Visnyovszky Béla, a megyei tanács művelődésügyi osztálya gazdálkodá-
si csoportjának főelőadója vezette. Ismertette a műhely berendezéséről készült értékelést, 
valamint a műhely épületének értékelését. Az összeg közel 300 ezer forint. Az özvegy el-
mondta, hogy korábban az itt ismertetett értékeléseket nem ismerte, és mivel ilyen sokáig 
elhúzódott a megvétel eldöntése, már lemondott arról, hogy a műhelyt eladja, és ő tovább 
akarja folytatni a mesterséget. Visnyovszky Béla elmondta, hogy nem a műhely minden-
áron való megvétele a cél, hanem az ipartörténetileg jelentős gyűjtemény megóvása, meg-
őrzése. Sisa Béla, az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség munkatársa elmondta, hogy 
az OMF anyagi támogatást tudna a felújításhoz nyújtani. A műhely további működtetése 
lenne indokolt. Jakkelnét mint gyűjteménykezelőt lehetne alkalmazni.« [...] 

Tisztázatlan a műhelyhez tartozó lakóház és a telek sorsa.12 utóbbiak megvétele nélkül 
nem lehet tárgyalni a műhelyről és berendezéseiről sem. A végösszeget illetőleg: az örökö-
sök egyessel kezdődő, hét számjegyből álló számot mondanak. Balázs György, a szentend-
rei Szabadtéri Néprajzi Múzeum muzeológusa tavaly májusban minősítette részletesen az 
anyagot. Értékelése szerint: »A Jakkel-féle kékfestőműhely az ipartörténeti emlékben sze-
gény Jászság jelentős kéziipari objektuma, múzeumi megőrzése mindenképpen indokolt. A 
kékfestőműhely tárgyi berendezése a 19. század második felétől e század első harmadáig 
reprezentálja a mesterség eszközeit«. A tárgyak részletes elemzése után így fogalmaz Ba-
lázs György: »Fentiek figyelembevételével a Jakkel Sándor-féle kékfestőműhely berende-
zéseinek összértéke mintegy 160 000 forint. „A szakértői vélemény szerint ennyi és nem 
több az, aminek kulturális értékként való megőrzése indokolt.”13 

1985: Egy debreceni szál:

„A Patyolatnál kedvenc téma lett a kékfestés. Ezt az ősi mesterséget szeretnék a vállalat-
nál tovább folytatni. A közelmúltban megvásárolták a jászapáti Jakkel Sándor kékfestő 
mester műhelyének berendezéseit azzal a szándékkal, hogy itt, Debrecenben a tiszta népi 
formákra, motívumokra építve kékfestődét alapítanak. [...] A körtefából készült mintafák 
szépek, különlegesek, most már csak néhány apró szakmai fogást kell majd elsajátítaniuk 
a Patyolat kékfestőinek.”14

„A Jászdózsán született dr. Bolyós András (1942–2013) családi rokonságába tartozott 
Jakkel Sándor, aki Jászapátiban folytatott kékfestő tevékenységet. Gyerekkorától fogva 
ismerte a műhelyt, a Vegyipari Technikum évei alatt, majd az egyetemi évek során egyre 
nagyobb kötődést tanúsított a kékfestő szakma iránt. [...] 1973 februárjában volt az első 
bemutatkozó kiállítása Debrecenben, és még abban az évben megkapta a Népművészet Ifjú 
Mestere címet. [...] Jakkel Sándor 1977-ben bekövetkezett halála után a műhelyt örökösei 
1985-ben eladták a debreceni Patyolat Vállalatnak.”15

12 A telek, immár a műhelyek és a lakóház nélkül, ma is az örökösök tulajdonában van.
13 Szabó János: Mi lesz a jászapáti Jakkel-hagyatékkal? Szolnok Megyei Néplap, 1980. 03. 18. 4. p.
14 Iván Gizella: Felújítás előtt a Patyolat debreceni festődéje. Hajdú-Bihari Napló, 1985. 03. 28. 9. p.
15 http://nepmuveszetifjumesterei.hu/index.php/dijazottak/36-bolyos-andras
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„Bolyós András családi ereklyeként örökölt egy 1860-as évekbeli gépet,16 de a mai 
napig nem indította be.”17 ‒ írta 2003 januárjában a Hajdú-Bihari Napló.

1989: „Az idősebb nemzedék tagjai bizonyára még élénken emlékeznek a jászapáti 
Jakkel-féle kékfestő műhelyre. [...] Jakkel Sándor özvegye még ott lakik a Petőfi Sándor 
utcában, de már Jászberénybe készül, szinte napok kérdése, hogy mikor ad túl a híres 
műhelyen. Ott jártunkkor szomorú képet mutatott a hajdan virágzó festőműhely (lásd a 
mellékelt képet). Az úgynevezett hidegfestő részlegben még állnak az áztató medencék be-
tongyűrűi, a melegfestőben (indanthrén) pedig poros polcokon sorakoznak a festékes tége-
lyek. A mángorló megroggyant épületben várja végzetes sorsát. Itt még minden működésbe 
hozható, s külön érdekessége, hogy ez az egyetlen lófogatú mángorló az országban. [...] 

Pusztulnak az értékek, lassan megy tönkre egy régi mesterség teljes eszköztára ‒ a szak-
mai ismeretekről, a hagyományozhatóságról már nem is beszélve. [...] Tíz éve özv. Jakkel 
Sándorné múzeumi vételre felajánlotta a műhely teljes berendezését. A kért összegben nem 
született egyezség, s félő ‒ ismerve múzeumaink anyagi helyzetét ‒, hogy már nem is fog.

Tény, hogy Jászapátiban, a Petőfi utcában lassan milliós érték megy veszendőbe: 
az egyetlen kékfestő műhely a megyében, amelyet egy 1983-ban megjelent Szolnok 
megyei kiadvány is ipari műemléknek nevez. Idő kérdése csupán, hogy múlt időben 
beszélhessünk róla...”18

16 Valószínűleg a Jakkel műhely 1869-ben, Berlinben, C. Hommel gyárában készült perrotin gépéről van szó
17 Kékfestés: a szakmaszeretet maradt. Hajdú-Bihari Napló, 2003. 01. 23. 7. p.
18 J. J.: Nevezetes épületeink nyomában ‒ A jászapáti kékfestő műhely. Szolnok Megyei Néplap, 1989. 03. 06. 5. p.

32. A műhely 1989-ben
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1992: „A műhelyt a család felajánlotta az akkori tanácsnak, hogy legalább egyben ma-
radjon a sok-sok eszköz, s múzeumként látogathassák a fiatalok. A város vezetői szerint 
olyan magas árat kértek a hagyatékért, hogy azt még a megyei tanács segítségével sem tud-
ták volna megvásárolni. Nos, ez a magas ár Jakkel Sándor özvegye szerint mindössze 300 
ezer forint volt, így úgy tűnik, inkább az akarat hiányzott, mint a pénz. Jászapátin így aztán 
nem lett kékfestő múzeum. [...] A mester özvegye ‒ bár fájó szívvel ‒, hogy kiegészítse 
valamivel csekélyke nyugdíját, kénytelen volt megválni egy-egy eszköztől, így az évek 
során egyre fogyott a műhely berendezése, de talán még mindig alkalmas lenne arra, hogy 
múzeumként megnyíljon az emberek előtt. Ez azonban a város, a megye kulturális életének 
jelenlegi vezetőin múlik, hogy kijavítják-e elődeik hibáját, amivel megfosztották a megyét 
egyik jelentős kulturális örökségétől.”19

2009: Bejegyzés a Jászapáti 2647 helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapján: 
„Bejegyző határozat, érkezési idő: 34689/2009. 04. 30. 
Önálló szöveges bejegyzés: épület lebontása.”

Epilógus

2018-ban az uNESCO felvette a kékfestés hagyományát ‒ mint Ausztria, Csehország, Ma-
gyarország, Németország, Szlovákia közös örökségét ‒ az emberiség szellemi kulturális 
örökségének listájára. „2019. február 12-én, a pápai Gróf Esterházy Károly Múzeum Kék-
festő Múzeumában került sor a kékfestés hagyománya »Az emberiség szellemi kulturális 
örökségének reprezentatív listájára« történt felkerülését igazoló dokumentum ünnepélyes 

19 Kinek kell a Jakkel-hagyaték? Új Néplap, 1992. 11. 04. 11. p.

33. A Petőfi Sándor utca 15. ma
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átadására.”20 Ha túlélhette volna Jakkel Sándor műhelye az 1980-as, 1990-es éveket, mára 
bizonyára sűrűn látogatott turisztikai célponttá válhatott volna. Ipartörténeti múzeummá, 
az egykori lakóház helyiségeiben látogatóközponttal, a műhelyekben és a mángorlóban élő 
bemutatókkal, akár szakmai képzések lehetőségével is. 

A sajtószemelvényekből összeállított kronológia is igazolja, hogy nemcsak a pokolba 
vezető út, de egy, a nagyvilág számára is fontos nemzeti érték pusztulásához vezető út is 
jó szándékkal van kikövezve. Persze, a meg nem értés, valamint a felújítás-fenntartás-mű-
ködtetés komplex kérdéseinek megkerülése és az ingatlanvásárlás gondolatának elvetése 
is közrejátszott a szomorú végkifejlet előidézésében. Miközben világos volt, hogy Jakkel 
Sándor özvegye nem lenne képes fenntartani a védettségre és műemléki felügyeletre java-
solt műhelyt, mert a kékfestés már nem biztosított megélhetést. ugyanakkor már helyben 
vagy szabadtéri múzeumokban felújított vízi-, szél- és szárazmalmok, kovácsműhelyek 
jelezték a népi ipari kultúra megőrzésének reális lehetőségét. 

Nem tudjuk, mikor bontották le a műhelyt, nem tudjuk, vajon mit kezdett a debrece-
ni Patyolat Vállalat az 1985-ben megvásárolt műhellyel, nem ismerjük az évszázadokkal 
ezelőtti technológiát őrző mángorló sorsát, melynek még faanyagértéke is jelentős. Ezek 
a nyitott kérdések bizonyára örökre megválaszolatlanok maradnak. A régi rajzok és fény-
képek segítségével most az olvasó is beléphetett az egykori műhelybe. Igyekeztem köze-
lebbről bemutatni, hogy mi is volt az a közös érték, amit elveszítettünk. Ha jelenünk része 
már nem lehet, legalább emlékét őrizzük meg.
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