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Alakmások hiteles úton
Jankovics Marcell hatvanötödik születésnapjára

A Napút főszerkesztőjé-

től a minap azt a meg-

tisztelő felkérést kap-

tam, hogy írjak kö-

szöntőt Jankovics Mar-

cell hatvanötödik szü-

letésnapjára. Habozás 

nélkül igent mondtam, 

méghozzá örömmel, 

hisz Marcellal vagy har-

mincéves barátság és 

rengeteg közös élmény 

köt össze.

 Aztán szembesül-

nöm kellett azzal, hogy 

amint a festészetben sem lehet túl kö-

zelről nézvést portrét festeni, úgy a túl 

közeli barátság sem segít abban, hogy 

az ember megfelelő objektivitással, 

az alkalomhoz illő hangnemben, tisz-

telettudó távolságtartással szóljon az 

ünnepeltről. Ezért választottam azt a 

megoldást, hogy afféle tükörrendszert 

használok, mint ahogyan azt egyes re-

neszánsz festők tették némely művük 

megalkotásakor. Arról fogok szólni 

hát, hogy Jankovics Marcell legendás 

rajzfi lmhőseiben hogyan jelenik meg 

ő maga.

 Első helyen a Nepp Józseffel és 

Dargay Attilával, az ezerkilencszáz-

hatvanas évek közepén életre kel-

tett, uborkaorrú, pipaszárlábú, szür-

ke kisembert, Gusztávot kell meg-

említenem, akinek alakja, ha meg-

jelent a fi lmvásznon, akkor a mozik 

nézőközönsége boldogan morajlott 

fel. Gusztávban ott van a huszonéves 

Jankovics Marcell szellemes, tisztelet-

len, kivédhetetlenül szarkasztikus hu-

mora, amelyet mindenki ismer, aki 

csak egyszer is találko-

zott vele társaságban.

 Aztán következett a 

harmincas éveibe ér-

kezett ember akár ön-

arcképként is felfogha-

tó alakja, a János vi-

téz. Ez a társadalmon 

kívül került, bátor, min-

den veszéllyel szem-

beszálló hős, aki végül 

Tündérország királya 

lesz. Jankovics Marcell 

– a börtönbüntetéssel 

sújtott apa gyermeke, 

az egykori kitelepített, akit még ar-

ra sem érdemesített a kor politikája, 

hogy tehetségéhez méltó felsőfokú 

oktatásban vehessen részt – János vi-

tézhez hasonlóan indult el a maga út-

ján, s szellemi fegyverzetével, fan-

táziájával, érzelemgazdagságával és 

életerős lendületével szállt szembe a 

gerinctörő kor elvárásaival, s ha nem 

is éppen Tündérország királya, de Ma-

gyarország kulturális és szellemi éle-

tének egyik meghatározó egyénisé-

gévé lett. Ehhez persze az ugyancsak 

általa életre keltett Sisyphus meg-

törhetetlen akarata és a Küzdők szob-

rászának kitartó tehetsége is kellett.

 Negyvenes éveiben járt, amikor 

fi lmre vitte a Világfán erőt vevő, Al-

világba leszálló, sárkányokat legyő-

ző mitikus hérosz, Fehérlófi a alakját. 

Jankovics Marcell ebben az időszak-

ban mélyült el igazán kultúrtörténeti 

kutatásaiban, s vált olyan bizonyossá-

gok és kétségek közt hányódó tudós-

sá, mint amilyen Az ember tragédiája 

Keplere.



 

136136

 S – mondhatnám: „természetesen” 

– hozzá is fogott a fenti mű rajzfi lm-

adaptációjához, melyen mindmáig 

munkálkodik.

 János vitéz és Fehérlófi a után ott 

van az Ádám-önarckép, akinek Ma-

dách e szavakat adja a szájába első 

megszólalásként:

 „Éva: Ah, élni, élni: mily édes, mi 

szép!

 Ádám: És úrnak lenni mindenek 

felett.”

 Ádám utolsó megszólalása pedig 

így hangzik:

 „Éva: Ah, értem a dalt, hála Is-

tenemnek!

 Ádám: Gyanítom én is, és fogom 

követni.

 Csak az a vég! – Csak azt tudnám 

feledni!”

 Jankovics Marcell Az ember tra-

gédiája rajzfi lmes megvalósításának 

kezdetén lépett be ötvenes éveibe, s 

most – jó másfél évtizeddel később 

– úgy tűnik számomra, mintha Ádám-

jával együtt némi rezignáltsággal te-

kintene vissza a megtett útra.

 Eljutott a bölcsességig, s azon is 

túl: a kételyekig! A kételyekig, ami 

számomra minden komolyan gon-

dolkodó, érett ember alapvető szel-

lemi beállítódása.

 Jankovics Marcell máig harcol az 

Úrral és Luciferrel, de már tudja a 

történelmi álmaiból felébredt Ádám 

egyetlen tudását: hogy legyünk bár 

vesztesek vagy győztesek, végül is 

csak az út hitelessége számít.

 Utólag átolvasva ezt a felköszöntő 

szöveget, talán nem ilyent vártak tő-

lem. De úgy érzem, hogy az általam 

kreált tükörrendszer hiteles képest ad 

arról a nem is olyan túl egyszerűen 

megfejthető emberről, aki most lett 

hatvanöt éves.

 Kedves Marcell! Isten éltessen!

 (Utóirat: azért írtam Rólad ilyen 

szépeket, mert remélem, hogy végül 

Tündérország királya leszel, és biz-

tosítasz nekem ott egy udvari festői 

státust.)

Szemadám György


