
� „[…] karja erôs, tekintete kívánatos, arca oroszlánéhoz
hasonló, ôbenne az erények bôséges teljességét testének ural -
kodásra termett alakja is hirdette.” Így indul Jankovics
Marcell mondasorozatában a Szent Lászlót bemu ta tó
epizód. Vajon véletlen volt-e, hogy amikor Kô Pált, a
jeles szobrászt megbízták László királyunk kôbe
faragásával, Jankovicsot kérte, ülne modellt, kölcsö -
nözné arcát az uralkodói portréhoz. A legnagyobb
ki rály – alél el minden kékharisnya, nota bene: Jan -
kovics a rajzfilmben szerényebb mintát követ, inkább
a kódexrajzoló, történetíró baráttal azonosul, az ô

fizimiskájára másolja saját vonásait. Persze az is illik
hozzá, hisz grafikus, könyvillusztrátor és mesélô iro -
dalmár egy személyben. És még mi minden. Eszünk -
be jut az egyszeri diák, aki, miután felszólították, fe -
leljen Jankovicsból – ne furcsálljuk, elvégre a tanterv
összeállítói is haladnak a korral –, jóhiszemûen kér -
dezte: melyik Jankovicsból parancsolják? Bizonyára
sokan vannak kívüle is széles e hazában, akik szerint
több Jankovics Marcell nevû csillag is világlik kultú -
ránk egén. Vannak, akik tudnak az animátorról, az
elsô egész estés rajzjátékfilm, a János vitéz meg a „le -
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gek mozijaként” számontartott Az ember tragédiája
rendezôjérôl; vannak, akik ismerik Jankovicsot, a mû -
velôdéstörténészt és néprajztudóst, aki oly magától
értetôdôn beszél a mítoszok, a népmesék és a csilla -
gos égbolt kapcsolatáról, hogy azonnal megértjük, mi
több, olykor el is hisszük, amit mond; mások ga léri -
ák, múzeumok kiállító mûvészeként ismerik, és talán
akadnak, akik emlékeznek rá, hogy valaha kultúrpo li -
ti kusként, a Duna TV egyik alapítójaként és a Nem  -
zeti Kulturális Alap elnökeként próbálta segíteni az
épp rendszert váltó közmûvelôdést. Persze azok, akik
vették a fáradságot, hogy belekóstoljanak az élet mû -
be (a teljes megismerés ugyanis eleve reménytelen,
sôt „sziszifuszi” munka lenne – figyelmeztet kedves
szarkazmussal már a legelsô remekmû, egy mellesleg
Oscarra is nominált film címe), szóval a kóstolgatók
számára is hamar kiderül, hogy a sok Jankovics igen -
csak jól ismeri egymást. Filmrendezôként a történe -
lem- és a néprajztudomány tapasztalatait hasznosítja,
mondhatnánk, azokkal „kapcsol be” (a „kikapcso ló -
dás” édes, együgyû divatját sosem vállalta); a képzô -

mûvész Jankovics állóképei magától értôdô termé -
szetességgel ôrzik a snittek lendületét, az animált
filmkockák dinamizmusát; az író Jankovics könnyed
és olvasmányos mondatfûzése mögül Jankovicsnak, a
filmdramaturgnak sokórányi filmen és száznál is több
forgatókönyvön iskolázott professzionalizmusa sejlik
elô; és ha a kulturális szakbizottságok hivatalno ka -
ként a gyakorló mûvészeket vagy tudósokat kell kép -
viselnie, hát az igazán nem eshet nehezére, hiszen
maga is az: mûvész és tudós. 

De hadd kanyarodjak vissza a rajzfilm Jankoviccsá
maszkírozott kódexmásolójához. Akkoriban, Kálti
Márkék idejében persze a képeknek nagyobb fon tos -
ságuk volt, hiszen csak kevesek tudtak olvasni, és vol -
tak, akik épp a rajzokból, az illusztrációkból „olvas -
ták” ki a meséket, a történelmet. Akkoriban, mon -
dom, ám Jankovics jogosan állítja, megint deficitje
van az olvasásnak, az illusztrációknak és a filmeknek
át illik, sôt át kell vállalniuk érdemi feladatokat mos -
tanában is. Ôt idézem: „ha az ember ír, lineáris cselek -
vést végez és egyértelmûségre törekszik. Holott a valóság
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összetett, egyszerre több értelme van. Az írás lineáris vol -
ta azzal jár, hogy az író kénytelen egyik szótól a másikig
haladva kifejteni mondanivalóját, miközben érzi, hogy
vertikálisan, egyidejûleg is több dimenzióban kellene kife -
jeznie magát, hogy éreztesse olvasóival az egyes szavak,
szóképek, mozzanatok egymásra épülô jelentésszintjeit,
hogy egy szót leírva is többet értsen meg belôle az olvasó,
mint annak elsô jelentését.” Jankovics alighanem azért
lett polihisztor, hogy ezt a reménytelennek tûnô hely-
zetet valahogy kezelni tudja. Az íráshoz pászított kép,
a grafika, az illusztráció máris egy dimenzióváltás, el -
mozdulás abba a bizonyos vertikális irányba, a film -
animáció meg egy másik módszer ugyanerre, de ott
van még a ki tudja hányadik Jankovics, aki tudós elô -
adásokon élôszóban fejti ki érveit, s a fennhangon ki -
mondott szó a vele járó testbeszéddel, hangsúlyok -
kal, hatásszünetekkel szintén képes a textus vertikális
dimenzionálására. Az ilyesmi persze meg se kottyan

neki, doctor pictusként tudatosan keresi magának a
bajt, már ha egyáltalán bajként éli meg azt, hogy ér -
telmezôi a felkínált vertikum egymásra lapogatott
szintjeibôl, népmesés üveghegyrétegeibôl, olykor csak
egyet-egyet megcsákányozva alkotnak ítéletet. Fü tyül
a korparancsra, hogy tudniillik neki mûvészként, bár -
melyik mûfajáról legyen is szó, szórakoztatni és „ki -
kapcsolni” illenék. Még a népmesék dolgát is abban
látja, hogy azok „bekapcsolják” hallgatóikat a szû -
kebb-tágabb közösségekbe. Mondjuk abba, hogy
nemzet. Mert Jankovics nem apróz, az egészrôl beszél
mindig, a teljességrôl. Kiteríti az Univerzum 1:1-es
csillagtérképét egy szusszanásnyi animáció pauszos
fölvázolásához is, aztán göngyölgeti az idôben elôre-
hátra azon a bizonyos kódexmásoló pulpituson, ami -
nek innensô felére már a számítógépes portok is rá -
kerültek. De ha már visszajutottunk a kódexrajzo ló -
hoz, nehéz nem észrevenni, mennyire hozzátartozik
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maga is az életmûhöz. Nem csupán létrehozója, leg -
fontosabb szereplôje is. Személyesen lihegi végig a
sziszifuszi sziklagörgetést és Keplerként (naná, hogy
egy csillagászt választ) álmodja tovább a Tragédiát. A
kortárs mûvészet történetét egész jól össze lehetne
hozni úgy is, ha az ember nem ismeri az alkotókat,
de a Jankovics-fejezet aligha sikerülne. El is bizony -
talanodom, kortárs-e valóban. Az a tíz év különbség
(amúgy szinte percre pontosan) persze potomság, ne-
ki más századok zsinórozták a mentéjét, suvickol ták a
csizmáját és szalagozták a süvegét. Ha néha kezet rá -
zunk, azt érzem, hogy egy Dante-parolát, de legalább
egy Balassit ad tovább.  

Na, de vissza a fômederbe. A rajzoló Jankovics
komolyan veszi, és a szó szoros értelmében használja
a tudós Jankovics által fölállított definíciót: a kultú -

rákat sajátos mítoszaik és ideológiáik szüntelen ma -
gyarázata és újraértékelése élteti. Nekünk meg, film -
jeivel, rajzaival ismerkedve, vagy átismételve azokat,
mondjuk épp egy születésnapi köszöntô fogalmazá -
sának ürügyén, meg kell állapítanunk, hogy különö -
sebb iskolázottság, stílus- és szellemtörténeti elô ta -
nulmányok nélkül is hat a komplex üzenetrendszer.
Sodor magával. Ha nem koncentrálunk, mondjuk, az
emblematikus és a narratív ábrázolás összekap csolá -
sának különb- s különbféle grafikai ínyencségeire, s
tán eszünkbe sem jut, hogy háttérüzenetek fejtésével
nehezítsük az elandalodást, akkor is épülünk, … il -
letve építkezik bennünk Jankovics. Jöhetne még itt
egy passzus az alkotói felelôsség mibenlétérôl, amit
már csak nagyon patetikusan, ráadásul a kért karak ter-
számot jócskán meghaladva lehetne megfogal maz ni.
Legyen annyi elég – a Jankovics-iskolán felnôtt kol lé -
gák tanúsíthatják –, hogy nincs egyetlen mo men tum,
odavetett apró tárgy, ékszer, ruhadarab, épületrészlet
az œuvre-ben, ami ne lenne hiteles, korhû, illetve ne
tudna azok jelképes értelmérôl, mitológiai beágya -
zottságáról, kultúrtörténeti kapcsolatairól mindent.
Akármennyire távolodunk is a hôsi lovagkor vagy a
népi paraszti kultúra tárgyi elemeitôl, szokásaitól,
hie delmeitôl, Marcell szimbolikája, utalásai követhe -
tôk, felfoghatók, de legalábbis átérezhetôk az olvasó,
a képeket lapozó, illetve a rajzfilmnézô ifjú (s koro -
sabb) leánykák és legénykék számára. Ha génjeikben
már talán nem öröklik is, emlékeik még fel-felbuk -
kannak, és elsôsorban Jankovics munkáin keresztül
akaratlanul is magukba szívhatják azokat. Különös
paradoxon, de szívet melengetô: gyakran nem azért
tûnik ismerôsnek egy illusztráción vagy egy rajzfilm -
ben megjelenô tárgy, mert a valóságban már talál koz-
tunk vele, hanem ha véletlenül elénk kerül, mondjuk
megpillantunk egy múzeumban egy valóságos szab -
lyát, orsót vagy szalagos süveget, ráismerünk, mond -
ván, a Jankovics rajzain, filmjeiben már láttunk, lát -
hattunk ilyesmit. Apropó süveg: ha a nemzeti identi -
tástudat ébrentartásáért valakit illik megsüvegel nünk,
az épp Jankovics Marcell. Még sok alkotó szüle tés na -
pot kívánunk neki. OROSZ ISTVÁN

író, grafikusmûvész
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