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Hévizi RóbertHévizi Róbert

Közösségépítés  
a mozgókép eszközeivel

Interjú Mikulás Ferenccel

A  Nemzeti Művelődési Inté-
zet székházában a szerves magyar 
műveltség szellemiségét többek 
között az épület kerengőjéből ki-
induló Napút is gazdagítja. Ez 
a valós és virtuális túra tizenkét 
állatövi jelképből, valamint két 
kiegészítő csillagképből áll, és az 
épület földszinti fogadóterének 
padlójába süllyesztett bronzpla-
kettektől indul. A  látogatók a zo-
diákus jelekhez kapcsolódó hát-
térinformációkat egy kifejezetten 
erre a célra fejlesztett applikáción 
keresztül, a  NapútOn nevet viselő 
applikáción érhetik el. A  felületen 
a témához kapcsolódva, sok egyéb 
mellett népzenei részletek, nép-
művészeti alkotások, motívumok, 
szakkönyvek, valamint rajzfilmek 
is elérhetőek. És nem is akármilyen 
rajzfilmek! A  Kecskemétfilm Kft. 
Magyar népmeséiből tizennégy al-
kotás. Erről az együttműködésről, 
a  mozgóképkultúra jövőjéről és 
még sok egyébről kérdeztük Miku-
lás Ferencet, a  Kecskemétfilm Kft. 
stúdióvezetőjét.

Hévizi Róbert: Menjünk kicsit 
vissza az időben, hogyan került 
kapcsolatba a Nemzeti Művelődési 
Intézettel?

Mikulás Ferenc: Az egy hosz-
szabb történet, körülbelül nyolc 
évvel ezelőtt keresett meg Závo-
gyán Magdolna főigazgató a mun-
katársaival, hogy a Nemzeti Műve-
lődési Intézetnek szüksége lenne 
egy emblémára. Akkor ezzel meg-
bíztam egy kollégát, hogy próbál-
jon meg terveket készíteni. Külön-
böző változatok voltak, de volt egy, 
amit szinte azonnal kiválasztottak, 
a  Nemzeti Művelődési Intézet a 
mai napig ezt az emblémát hasz-
nálja. A  második találkozásunk 
apropója már az új székház épülete 
volt, mert azzal kerestek meg, hogy 
a Nemzeti Művelődési Intézet a 
tizenkét zodiákussal, csillagjeggyel 
összefüggésbe hozható magyar 
népmesét szeretne megvásárolni, 
hogy a székházban azokat vetítsék. 
Így a látogatók megismerhetnék az 
összefüggést a zodiákusok és a ma-
gyar népmesék között.

Ezek a népmesék – 100 nép-
mese készült – a történelmi Ma-
gyarország területéről lettek össze-
gyűjtve. Annak idején megkeres-
tem a Magyar Tudományos Akadé-
mia néprajzkutató csoportját, hogy 
az eredeti gyűjtéseket használhas-
suk fel. Az igazság az, hogy az írók 
által feldolgozott népmesék helyett 

alkalmasabbnak találtam ezeket a 
meséket, és arra gondoltam, hogy 
a magyar nyelv archaikus szépsé-
gét is jobban meg lehetne őrizni. 
Ehhez nagyon jó kapcsolat volt 
Jankovics Marcell, aki a filmek első 
rendezője lett, a  képi világ kialakí-
tásában Malonyai Dezső munkás-
ságát használta fel.

Malonyai Dezsőt valószínűleg 
kevesebben ismerik. Ő  francia és 
művészettörténet szakon végzett, 
és annak idején, amikor már egye-
temi tanár volt, a  diákjaival össze-
gyűjtötték öt kötetben a történelmi 
Magyarország néprajzi tárgyi em-
lékeit. A  Magyar népmese soro-
zatban a  történelmi Magyarország 
területéről gyűjtött mesék grafikai 
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megjelenítése kapcsolódik ahhoz a 
néprajzi anyaghoz, amit Malonyai 
Dezső és a munkatársai foglaltak 
össze. Malonyai különben később 
Munkácsy személyi titkára is volt. 
Mivel a Művelődési Intézet nem-
csak a jelenlegi Magyarország terü-
letén élő honfitársainkban, hanem 
a történelmi Magyarországban 
is gondolkodik, és igen fontos-
nak tartja a határainkon kívül élő 
magyarok nemzeti identitásának 
megőrzését, ezért úgy gondolom, 
hogy a Magyar népmesék sorozat 
12 epizódjának vetítésével ehhez a 
munkához mi is hozzájárultunk, és 
ezt az ügyet tudjuk szolgálni.

H. R.: Milyen szempontok sze-
rint került kiválasztásra ez a száz 
népmese?

M. F.: Említettem, hogy az 
egész történelmi Magyarország 
területéről szerettünk volna mesé-
ket megfilmesíteni, és azt is figye-
lembe vettük, hogy a népmeséknek 
különböző típusai vannak, így azt 
akartuk, hogy ezek a különböző 
típusú népmesék feldolgozásra 
kerüljenek. A  magyar nyelv archa-
ikus szépségét Szabó Gyula és a 
többi színész, népmesemondó is 
erősítette, akikkel a száz magyar 
népmese megfilmesítésében dol-
goztunk. Ha ehhez hozzátesszük a 

Kaláka együttes népzenei motívu-
mait, akkor azt gondolom, nagyon 
sok értéket sikerült megőriznünk 
és korszerű eszközökkel továbbad-
nunk, nemcsak Magyarországon, 
hanem hál’ Istennek külföldön is.

Mindezt azért mondom, mert 
feltettük a világhálóra – először 
magyar nyelven – a 100 magyar 
népmesét, és kiderült, hogy több 
tízmillió nézője van az epizódok-
nak. Ezután elhatároztam, hogy 
megcsináljuk az angol szinkront is. 
Érdekes volt az angol szinkron el-
készítése is, mert amikor közvetle-
nül beszéltem az angol anyanyelvű 
színésszel, akkor teljesen olyan volt 
a hangja, mint Szabó Gyulának, de 
a hangstúdióban, amikor szerepel-
ni kezdett, megváltozott a hangja, 
ahogyan angolul fölolvasta a me-
sét. Megpróbálkoztam azzal, hogy 
kihívtam a stúdióból, hogy más-
képpen kellene mondani a meséket. 
Nem sikerült a hangján változtatni 
szerephelyzetben. De a lényeg az, 
hogy kapunk visszajelzéseket an-
gol nyelven is, hogy nagyon tetszik 
a nézőknek az angol szinkron. Te-
hát mégis csak sikerült jó színészt 
választani. Érdekes, hogy az Egye-
sült Államok után Távol-Keleten is 
nagyon népszerűek a magyar nép-
mesék: Indiában, Fülöp-szigeteken 

többek között nagyon sok nézője 
van. Ami külön ajándék, a  filmek-
hez fűzött vélemények: több ezer 
komment érkezik angol nyelven 
a világ minden tájáról a mesékkel 
kapcsolatban. Megemlítik sokan, 
hogy nem tudják abbahagyni a 
sorozatok nézését, teljesen meg-
szállottak lesznek, vannak, akik 
végignézik a 100 magyar népmesét 
zsinórban, több napon keresztül. 
Sokan írják, hogy náluk is vannak 
hasonló történetek, ami bizonyítja, 
hogy a népmesekincs egy archai-
kus kulturális kincs, aminek a kü-
lönböző változatai megtalálhatók 
Távol-Keleten ugyanúgy, ahogyan 
Európa több országában is. Zá-
rójelben mondom, hogy nagyon 
érdekes élményem volt, amikor 
egyik alkalommal a kecskeméti 
animációs filmfesztiválon a nép-
mesével kapcsolatos konferenciát 
tartottunk, különböző országok 
népmeséiből készült rajzfilm-ösz-
szeállításokat hívtam meg. A mon-
gol televíziótól kaptunk két olyan 
mesét, ami egy az egyben magyar 
népmese is lehetett volna. Tehát 
aláhúzza és megerősíti azt, amit az 
előbb említettem. Olyan vélemé-
nyek is érkeznek természetesen a 
kint élő magyaroktól, vagy azok le-
származottaitól, hogy nagyon örül-
nek annak, hogy találkozhatnak 
a magyar kultúrához kapcsolódó 
értékeikkel, nagyon büszkék gyö-
kereikre, és örülnek, hogy láthatják 
ezeket a filmeket.

Aztán vannak olyan viccesnek 
szánt észrevételek, hogy mennyire 
furcsák ezek a magyarok, hogy a 
férfiak is bő nadrágban jártak an-
nak idején, vagy ha szeretne férjhez 
menni egy lány, akkor menjen be 
egy sűrű, sötét erdőbe, és kezdjen 
el sírni addig, amíg nem jön egy 
királyfi, aki aztán megmenti és 
elveszi feleségül. Ehhez hasonló 
nagyon kedves megjegyzésekkel 
halmoznak el bennünket. Kínában 
még nem tudják nézni, értelmez-
ni ezeket a történeteket. Úgyhogy 
most dolgozom azon, hogy az an-

Mikulás Ferenc a 2019-es Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megnyitóján  
(Fotó: Horváth Péter/baon.hu)
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gol nyelv mellett kínaiul is megje-
lenjenek. Ebben az esetben pedig 
nemcsak egyszerűen feliratozni 
kell, hanem kínai nyelven el is kell 
mondani, mert a kisgyerekek még 
nem tudnak olvasni. Feliratozni 
meg azért kell, mert nagyon sok 
nyelvjárás van Kínában, ezért a 
hivatalos mandarin nyelvet kell 
használni, hogy a többség számára 
érthetőek, élvezhetőek legyenek a 
magyar népmesék.

H. R.: A zodiákusokhoz kapcso-
lódó népmesék mi alapján lettek ki-
választva?

M. F.: Van néhány tudós magyar 
ember – Pap Gábor, Jankovics Mar-
cell, Grandpierre Attila – többek 
között, akik évek óta foglalkoznak 
ezzel a témával. Itt hagyatkoztam 
az ő kutatásaikra, illetve a Műve-
lődési Intézet által kialakított sor-
rendiségben a Pap Gábor által kivá-
lasztott filmek kerülnek levetítésre.

H. R.: Egyébként milyen kapcso-
lata volt korábban a kultúrával? 
Mi az első kulturális élménye?

M. F.: Én a kultúrát sokkal tá-
gabb értelemben használom azt 
hiszem, mint nagyon sokan. Olyan 
településen nőttem fel, ahol vala-
mikor a paraszti kultúra – a szó leg-
nemesebb értelmében – virágzott. 
Ezalatt azt értem, hogy ezek a pa-
raszt emberek, jóllehet nem voltak 
iskolázottak, de intelligensen élték 
meg a mindennapjaikat, szervezték 
az életüket. Engem – zárójelben 
mondom – nagyon zavar az, hogy a 
napjainkban is nagyon sokszor ösz-
szekeverik az iskolázottságot és az 
intelligenciát. Fiatal koromban na-
gyon sok intelligens parasztember-
rel találkoztam, akik már ’45 előtt 
is a legkorszerűbb szakmai folyó-
iratok szerint művelték a földjeiket 
és a gazdaságot. Ezen kívül pedig – 
Dunapatajról van szó, egy 7000 fős 
településről – volt olvasókör, 48-as 
kör, volt úri kaszinó, kettő is, olva-
sóegyletek is voltak, és az egyházak 
civil élete gyakorlatilag a különbö-
ző felekezetek találkozási pontja 
volt. Befogadó településként a ka-

tolikusoknak, evangélikusoknak, 
reformátusoknak és a zsidóknak is 
megvolt a saját templomuk. Ezek 
a parasztemberek törekedtek arra, 
hogy megtartsák a szokásaikat. Ki-
emelném a különböző vallási ün-
nepek szertartásait, és ezek mellett 
az egyéb népszokásokat is. Mivel 
1940-ben születtem, így a második 
világháborút is, és mindazt, ami 
később az ’50-es években Dunapa-
tajon történt, átéltem. Ezek az em-
berek megőrizték a méltóságukat, 
és hiába várta el az akkori párt ál-
tal meghatározott vezetőtestület az 
előírt viselkedési formákat, a  falu-
ban a hagyományok alapján alakult 
ki, hogy kinek van tekintélye.

A  civil élet az egypártrendszer 
idején az egyletek megszüntetésé-
vel visszaszorult, az egyházon belül 
működött. Én református vagyok, 
a  felekezetünkben is megvoltak 
ezek a civil kezdeményezések.

Első emlékeim között van a 
látvány, ahogyan menekültek az 
emberek Dunántúlra a front előtt, 
aztán vonultak az oroszok teher-
autókkal, utána vonultak a repülő-
gépek. Tele volt az égbolt Budapest 
felé tartó amerikai repülőgépek-
kel. A  későbbiek folyamán a szü-
reti mulatságok, esküvők vonulá-
sai maradtak meg. De ami igazán 
megragadott abban az időben, az 
a temetések menetei voltak. Annak 
idején még háznál ravatalozták fel 
az elhunytat, több napon keresztül 
búcsúztatták otthon, és temetésen 
a háztól vonult a gyászmenet a 
temetőbe. Ment a gyászmenet, és 
ennek is megvolt, ha úgy tetszik, 
a koreográfiája, a szertartása, hogy 
kik és milyen formában követhetik 
az elhunytat. De ugyanúgy létez-
tek a templomból kijövő emberek 
csoportosulásainak szabályai is, 
ahogyan különböző csoportokba 
verődve beszélgettek. A  templom-
ban is megvolt az ülésrend, hogy 
hova ülhettek a hajadonok, hova 
ültek a legények, a házaspárok. Te-
hát ezek tájékozódási pontok volt 
az ember életében, gyerekkorában. 

És ez fontos volt. Ugyanakkor az 
én családom inkább polgári család 
volt. Apám korán meghalt, anyám 
a nagyapám házába költözött, a ro-
konságban polgári foglalkozást 
folytatók voltak javarészt (postás, 
vasutas, finánc), és tulajdonkép-
pen így mi egy kicsit kilógtunk a 
sorból, öltözékben meg viselkedés-
ben. Ennek ellenére lehetőségem 
volt arra, hogy teljes mértékben 
megismerjem azt az életformát, 
amit az előbb elmeséltem. Dolgoz-
tam földeken, őriztem a teheneket, 
dolgoztam cséplőgépnél, őriztem 
a gyümölcsöst a Dunaháton, részt 
vettem Ordason egy hajóállomás 
építésén, útépítésen voltam köves 
segédmunkás. Benne voltam a falu 
szerves életében. Nagyon nagy él-
mény volt, és nagyon örülök, hogy 
mindezt megélhettem, mert későb-
biekben ez nagyban meghatározta 
az értékrendemet.

Nem véletlen, hogy a Magyar 
népmesék sorozat mellett olyan 
filmeket, filmsorozatokat készítet-

A Magyar népmesék sorozat egyik 
epizódját nézik a gyerekek a ledfalon 
a Nemzeti Művelődési Intézet 
székházában
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tünk, mint például a Mondák a ma-
gyar történelemből. Ez is az én öt-
letem volt, és felkértem Jankovics 
Marcellt, hogy legyen a rendezője. 
Amikor a Magyar népmesék soro-
zathoz válogattam a meséket, akkor 
találkoztam több olyan történettel, 
amik Mátyás királyról szóltak, és 
ez adta az ötletet ahhoz, hogy ja-
vasoljam a Magyar Televíziónak, 
készítsünk Mátyás királyról szóló 
mesékből is rajzfilmsorozatot. Elfo-
gadták ezt a javaslatomat is. Aztán 
az ezredforduló környékén javasol-
tam a kollégáknak, hogy idézzük 
fel, mi történt Magyarországon 
100 évvel ezelőtt. Gyerekkoromban 
a Tolnai Világlapja bekötött számai 
otthon megvoltak. Ez egy családi 
hetilap volt, 1900-as évek elején 
indították, és az első világháború 
előtt is, meg az első világháború 
alatt is megjelentek számok. Akkor 
még nem is első világháborúnak, 
hanem nagy háborúnak nevezték 
az első világháborút. Emlékeztem 
arra a látott cikkek alapján, hogy 
mennyire pezsgő szellemi élet volt 
az előző századfordulón, tehát az 
1800-as évek végén, az 1900-as 
évek elején. És ebből az ötletből ké-
szült egy 26 epizódból álló sorozat, 
100 éve történt címmel. Szoboszlay 
Péter rendező tematikusan dolgoz-
ta fel a korszak újságcikkeit: sorba 
vette a politikát, a honvédelmet, az 
oktatást, egészségügyet, szórakoz-
tatást, tehát az élet minden terüle-
tébe nyújtott bepillantást.

Most készítjük a Toldi soroza-
tot. Az Arany János Emlékbizott-
ság Áder János köztársasági elnök 
úr vezetésével kezdeményezte egy 
rajzfilmsorozat megrendelését 
Arany János Toldi című elbeszélő 
költeményéből. A  Médiaszolgál-
tatás-támogató és Vagyonkezelő 
Alaptól pályázat útján mi nyertük 
el a megbízást, és most ezen dol-
gozunk. Az idei év végére kell be-
fejeznünk, és már tervezzük azt is, 
hogy a sorozatnak egy egész estés 
moziváltozata is elkészüljön. Ezen 
kívül pedig most kezdtünk hozzá 

az Árpád-házi szentek életének a 
bemutatásához. Egyelőre három 
film van előkészítés alatt: Szent Ist-
ván, Szent László és Szent Margit 
életét feldolgozó epizódok – ezek-
re kaptunk támogatást. De már 
készítettünk filmet a regölésről, 
megfilmesítettük Arany János Rege 
a csodaszarvasról balladáját. Több 
művet adaptáltunk filmre a magyar 
irodalomból, amit úgy gondoltam, 
hogy fontos megörökíteni és to-
vábbadni a következő generáció-
nak, nemzedéknek.

H. R.: Ezeknek a filmeknek, 
filmsorozatoknak a szellemisége 
egybevág a Nemzeti Művelődési 
Intézet szellemiségével. Mit tud a 
Művelődési Intézet munkájáról?

M. F.: Szégyellem bevallani, 
nem eleget. Tudom, hogy gyakor-
latilag a fővároson kívül az ország 
különböző településeinek közmű-
velődési életében nyújtanak szol-
gáltatásokat, elsősorban, gondo-
lom a művelődési központoknak, 
a helyi művelődési házaknak, vagy 
adott esetben a könyvtáraknak. 
Megteremtik azokat a megjelenési 
formákat, amelyek segítik a vidéki 
kulturális hagyományok megőr-
zését, művelését. Azt tapasztal-

tam, hogy a városi művelődési 
lehetőségek és a falusi művelődési 
lehetőségek között nagy a különb-
ség. Ezen a saját eszközeimmel és 
lehetőségeimmel én is próbáltam 
egy kicsit változtatni. Amikor az 
első Kecskeméti Animációs Film-
fesztivál befejeződött, a  környező 
településekre is elvittük a díjnyer-
tes filmeket, és azt tapasztaltam, 
hogy szeretettel és érdeklődéssel 
fordultak ezek iránt a filmek iránt. 
A későbbiek folyamán pedig már a 
versenyprogramot 12 Kecskemét 
környéki településre vittük el, ahol 
szavazhattak is a nézők.

Ekkor tapasztaltam, sőt, koráb-
ban a sajtóból is értesültem arról, 
hogy gyakorlatilag a kistelepülése-
ken, a kisvárosokban és a falvakban 
megszűntek a mozik. Ami nagyon 
nagy baj, mert annak idején egy fa-
lusi filmszínház nemcsak egyszerű-
en filmet vetített, hanem ez egyben 
társasági esemény is volt. Elmen-
tek a fiatalok, és nagyon sokszor a 
randevú első színhelye volt a mozi. 
Tehát közösséget is formáltak. Java-
soltam az Informatikai és Könyvtári 
Szövetségnek, hogy próbáljunk ten-
ni valamit annak érdekében, hogy 
újból visszajuthasson a mozgókép-

Részlet a Nemzeti Művelődési Intézet 2013-as arculati kézikönyvéből
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Hévizi Róbert

kultúra a kistelepülésekre. Ma már 
500 könyvtármozi működik a leg-
korszerűbb eszközökkel felszerel-
ve. Lehet játékfilmeket, animációs 
filmeket és dokumentumfilmeket is 
nézni közösségi vetítéseken.

Az Informatikai és Könyvtá-
ri Szövetség segítségével vetítjük 
a Cigánymesék sorozatot, ehhez 
készülnek foglalkoztató füzetek is. 
Tehát sokszor közönségtalálkozó 
keretében nézik meg a filmeket, 
az alkotók jelen vannak, és a fog-
lalkoztató füzetek segítségével a 
gyerekek feldolgozzák a látottakat. 
A  Cigánymesék sorozattal az volt 
a célunk, hogy a cigányok is és a 
többségi társadalom is megismer-
kedhessen a cigány kultúrával. Ti-
zenhárom film már elkészült, most 
újabb tizenhárom epizód finanszí-
rozását próbálom megteremteni.

Ugyan nem ismerem mélyreha-
tóan a Nemzeti Művelődési Inté-
zet munkáját, de azt tudom, hogy 
a rendelkezésre álló eszközökkel 
hasonló ügyek mentén segítjük a 
társadalmat és a kultúrához való 
hozzáférést.

H. R.: Beszélgetésünk elején szó 
volt a Nemzeti Művelődési Intézet 
emblémájáról. Ennek kialakításá-
ról hallhatunk egy kicsit többet?

M. F.: A  Magyar népmesék so-
rozat nemcsak mint film érdekes, 
hanem ha úgy tetszik, az egész 
országot kicsit áthatja a szellemi-
sége. Gondolok arra, hogy például 
a futball Európa Bajnokságon, ami-
kor a magyarok legyőzték a bel-
gákat Párizsban, akkor több ezer 
magyar néző énekelte, dúdolta a 
magyar népmese sorozat szignál-
ját a lelátóról. Kecskeméten a me-
gyei kórház gyermek és csecsemő 
osztályán 700 négyzetméteren 
a Magyar népmesék és a Vízi-
pók-csodapók sorozat képei díszí-
tik a falakat. Próbáltunk egy olyan 
közeget teremteni ott a gyerekek 
számára, ami oldja azt a feszültsé-
get, amit a kórházban eltöltött idő 
jelent. Annyira jól sikerült, hogy a 
kórházigazgató elmondása szerint 

az ambuláns részről, ahol szintén 
vannak képek, a  gyerekek sokszor 
nem akarnak hazamenni, tovább 
is szeretnék nézni a képeket. Egy 
kecskeméti grafikus hölgyet kér-
tem meg többek között arra, hogy 
segítsen ezeknek az anyagoknak az 
elkészítésében, mert itt nem csak 
arról volt szó, hogy a filmkockák-
ból egy az egyben kiprinteltük a 
képeket, majd ezek kerültek felra-
gasztásra a falra. A  figurákkal jele-
neteket kellett szerkeszteni, kom-
pozíciókba kellett helyezni az adott 
felületnek megfelelően. Ezek olyan 
tapétán kerültek kinyomtatásra és 
felragasztásra a kórtermekben és a 
folyosókon, amelyeknek a felülete 
tisztántartható, lemosható.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
logójának a megalkotására azokat 
kértem fel, akik a fenti projektben 
alkotótársak voltak: Boros Anikót 
és Zsoldos Csabát. A  logóban is 
felfedezhető a népi motívum. Szin-
tén Boros Anikó működött közre a 
székház zodiákusainak megterve-
zésében is.

H. R.: Milyennek képzeli el a 
magyar kultúra, a  közművelődés 
jövőjét? Ahogy említette, sokat tesz 
érte, sok kapcsolódási pont van. 
Hogyan szeretné ezt a területet lát-
ni a jövőben?

M. F.: Elég szomorú vagyok, ha 
erről beszélek. Említettem a moz-
góképkultúra helyzetének a meg-
változását. Azzal párhuzamosan, 
hogy megszűntek vagy átalakultak 

a kisvárosokban és a kistelepülése-
ken a filmszínházak, amerikai nagy 
filmforgalmazók jelentek meg Ma-
gyarországon, és a magyarországi 
mozik nagy százaléka az amerikai 
filmforgalmazók kezébe került. 
Nem érdekük az, hogy magyar fil-
meket vetítsenek, természetesen 
az amerikai sikerfilmek jegybe-
vétele jóval magasabb a magyar 
filmekénél. Ezzel párhuzamosan 
kialakult egy filmklub jellegű há-
lózat is, akik sokszor sokkal szeré-
nyebb körülmények között tudják 
a filmeket vetíteni. Tagja vagyok 
a Nemzeti Kulturális Alap filmes 
bizottságának, tapasztalom, hogy 
nagyon sok esetben segíteni kell 
ezeket a művészmozikat. Most pél-
dául a koronavírus időszakában azt, 
hogy egyáltalán fennmaradjanak. 
Az art mozik nézőszámai nem tud-
ják elérni azt a nézőszámot, amit 
az amerikai forgalmazók által üze-
meltetett mozikban el lehet érni.

De ugyanezt el tudom monda-
ni más kulturális területre vonat-
kozóan is. A  kapitalista, piacalapú 
szemlélet megjelenésével a kultú-
rában eltűntek jó, rendszerváltozás 
előtti kezdeményezések is. Talán a 
későbbiek folyamán vissza kellene 
térni azokra a működő gyakorla-
tokra, amelyek hasznosak voltak 
a korábbi rendszerben. Nem kell 
szégyellni ezt, nem kell kiönteni 
a mosdóvízzel a gyereket is. Min-
denféleképpen nagyon sok tenni-
való van még ezzel kapcsolatban.
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1993-tól a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál igazgatója. 1996-ban a Magyar Köztár-
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díját kapta a magyar és nemzetközi animációs kultúra érdekében végzett három évtize-
des tevékenységéért. 2008-ban Balázs Béla-díjat kapott. Ugyanebben az évben elnyerte 
a Bács-Kiskun Megyei Prima Díjat. 2011 novemberében vehette át a köztársasági elnök 
által alapított Magyar Köztársaság Érdemérme kitüntetést kiemelkedő alkotói tevékeny-
ségéért. 2011 decemberében vehette át Mikulás Ferenc és a Kecskeméti Rajzfilmstúdió 
a Magyar Tudományos Akadémián a Magyar Örökség-díjat. 2015-ben Kecskemét dísz-
polgárává választották. 2016-ban Raoul Wallenberg-díjat vett át a budapesti Holokauszt 
Emlékközpontban a Cigánymesék című animációs filmsorozat elindításáért. Szintén 
2016-ban Prima Primissima Díjjal ismerték el munkáját népművészet és közművelődés 
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producere, és a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál igazgatója, a  Magyar Producerek 
Szövetsége elnökségének tagja.




