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(Elhangzott 2019. december 6-án, 
a kiállítás megnyitóján.)

Nincs könnyű helyzetben az ember, 
amikor Jankovics Marcell gazdag és 
szerteágazó tevékenységét próbál-

ja összefoglalni egy kiállítási megnyitóban, 
hiszen rajzfilmrendezőként, illusztrátorként, 
kultúrtörténészként is közismert emberről, a 
Nemzeti Kulturális Alap és a Pannóniafilm 
egykori vezetőjéről s a Magyar Művészeti 
Akadémia jelenlegi alelnökéről kell szólnom. 
Olyan közszereplőről tehát, aki rendszeresen 
tart előadásokat az ország különböző helyszí-
nein és eseményein, televíziós műsorok sze-
replője, és folytathatnám. Azt hiszem hát, hogy 
Jankovicsot nem kell önöknek bemutatnom, 
ezért eltekinthetek a teljes filmoeuvre és a ka-
pott számos díj felsorolásától is.

Úgy tűnhet, hogy ezúttal le lehetne szűkíteni 
a témát csupán grafikai munkásságára, hiszen 
itt most a grafikus, az illusztrátor jelenik meg 
önök előtt, de az itt kiállított anyag mögött ott 
van széles körű érdeklődésének szinte minden 
ága, ezért muszáj ezekről is szólnom.

Kezdjük talán azzal, amit feltehetően ke-
vesebben ismernek: írói munkásságával. Első 
műve, amely a kezembe került, 1980-ban je-
lent meg, a címe: A népmesék és a csillagos ég. 
Majd ezt követte a „Csillagok között fényes-
séges csillag” – A Szent László legenda és a 
csillagos ég című könyv. E művek egyedülálló 
módon ötvözték az irodalmi, képzőművészeti és 
történelmi ismereteket a természettudománnyal 

KéppraxisoK 2. a MűcsarnoKban 
A nagy sikerű 2014-es Képpraxisok kiállításegyüttes bővített folytatását kínálta a Műcsarnok 2019 decemberében 

a tárlatmegnyitóival. A Képpraxisok 2. átfogó cím alatt egyéni utakat járó, kísérletező életművek futottak össze 
a Műcsarnok termeiben a festészet, a grafika, a plasztika, a videó és a fotó műfajaiban. Ezen tematikák fontos 
stációjaként Jankovics Marcell sokrétű művészi munkájának bemutatására vállalkozott a Magyar Művészeti 

Akadémia intézménye Fazakas Réka és Medve Mihály kurátorsága mellett, valamint Szemadám György, Jankovics 
Marcell barátja és művésztársa tanácsadói közreműködésével. A 2020. február elejéig látogatható kiállításon a művész 

rajzfilmrendezői munkásságát is követhették, illetve követhetik a látogatók a Balázs Béla-díjat nyert János vitéztől, 
az Oscar-nominált Sisyphuson és a cannes-i Arany Pálma díjas Küzdőkön át az Ember tragédiájáig. A tárlaton nemcsak 
az animációs filmekből és könyvillusztrációkból ismerős képek eredeti rajzai szerepelnek, hanem a tervként megmaradt 

filmforgatókönyvek és figuratervek is. A 2020-as évfordulóhoz kötődve pedig kiemelt válogatásban mutatják be 
Jankovics Marcell Trianon* rajzsorozatát és több, eddig kiállításon nem szerepelt tusrajzát.

Szemadám GyörGy

Jankovics Marcell műcsarnoki kiállítása elé 

„Jó mutárgyhamisító 
lehetett volna belolem”

– konkrétan a csillagászattal. Ezeket követték 
aztán azok a művek – a könyvespolcomon ki-
lencet számoltam meg –, amelyek jelképeink 
elemzésével foglalkoznak. Engedjenek meg 
nekem annyi önhittséget, hogy közülük kiemel-
jem a hét kiadást megért Jelképtárt, amelyen 
Jankovics Marcell, Hoppál Mihály és Nagy 
András mellett én is dolgozhattam. Aztán em-
lítenem kell azt a gyönyörű könyvsorozatot, 
amely egyedülállóan fontos történeti és mű-
vészettörténeti dokumentum, hisz felvidéki 
templomaink kincseit mutatja be, s amelyet 
Jankovics az avatott szakembereket megszégye-
nítő alapossággal és érzékenységgel írt meg. E 
sorozat társszerzője a fotókat készítő s egyben 
a könyveket kiadó Méry Gábor volt. De itt van 
még egy fontos, kétkötetes műve, amelynek 
címe: Mese, film és álom. Továbbá szerzője 
még a Képes bibliai történeteknek, a 3+1 – A 
négy évszak szimbolikájának, az önéletrajzi 

Lékiratok két kötetének, és végül itt van még 
egy könyve, amely A vizuális nevelésről szól. 

Természetesen Jankovics elsősorban animá-
ciós filmrendezőként ismert. Az idősebb gene-
rációból ki ne emlékezne a Gusztáv-sorozatra, 
amelynek ő volt az egyik rendezője. Ezek a 
néhány perces kis etűdök, melyeket a „nagy 
filmek” előzeteseként vetítettek, s amelyek-
ben egy grafikailag végtelenül leegyszerűsített 
karikatúrafigura volt a főszereplő, olyan nép-
szerűek voltak, hogy már a bevezető zenéjére 
is boldogan felmorajlott a mozi közönsége. De 
Jankovics számára az igazi áttörést az 1973-
ban bemutatott, egész estés János vitéz jelentet-
te, amely Magyarországon az első volt ebben a 
műfajban, s amiért 1974-ben Balázs Béla-díjat 
is kapott. Akkori kritikusai nem igen tudtak mit 
kezdeni a János vitéz képi világával. Volt, aki 
a tulipános ládák rajzolataival, volt, aki a szür-

´

„Jankovics Marcell a Trianon-kötetet 
»Képekben megírt esszének« nevezi, 
és talán nem járok messze az igazságtól, 
amikor megfogalmazom az önálló mű-
faj gyanúját. Arra kevés a hely, hogy a 
centenáriumra készült album politikai és 
történelmi vetületével is foglalkozzam. 
A száz év magány kevés feldolgozni 
ekkora nemzeti traumát. Egy Jankovics 
kell hozzá, hogy a szavak szigorát a 
rajzok humorával elviselhetővé oldja.” 

(Orosz István gondolataiból)
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realizmussal vagy a pop-arttal, naiv művészek 
munkáival (Süli Andráséval és Dudás Juliéval), 
sőt Balázs Jánoséval is összefüggésbe hozta, 
de a film kapcsán, különös módon, még Marc 
Chagall neve is elhangzott. Ennek elsőrendű 
oka az, hogy a János vitéz képi világa a maga 
sokrétűségével műfajt teremtett. Jankovics 
saját bevallása szerint a magyar szecesszió, 
továbbá a George Dunning által rendezett és 
Heinz Edelmann képi világát animáló Sárga 
tengeralattjáró volt rá némi hatással. 

Már itt feltűnhet, hogy a Gusztáv és a Já-
nos vitéz két egészen külön világ az animáció 
területén. Egy 1984-ben, a Filmkultúra című 
folyóiratban megjelent interjúban Jankovics 
úgy nyilatkozott, hogy stílusát mindig az adott 
témához igazítja, s élvezi ezeket az alakvál-
tásokat. Nos, aki látja az itt kiállított művek 
stílusbravúrjait, az csak igazolni tudja e szándék 
megvalósulását, s én ezúttal elsősorban alkotó-
juknak erről a különleges képességéről szólnék. 

Meghökkentő példa erre a János vitéz után 
egy évvel készített, mindössze kétperces, 
Sisyphus című bravúrfilmje, amelynek társraj-

zolója Szalay Edit volt, s amely még ugyan-
ebben az évben, az animációs filmesek akkori 
fellegvárának számító Zágrábban, első díjat 
nyert, egy évvel később pedig Oscar-díjra is 
jelölték. A film egésze A4 formátumú papír-
lapokra festett fekete tusgesztusok sorából áll 
össze, amelyekből itt is láthatunk néhányat, s 
amely lapokat akár a kínai festészet úgyneve-
zett „eszmeírásával” (hszie-ji) – másképpen: 
„csont nélküli festészetével” – is bátran ösz-
szefüggésbe lehet hozni. 

Aztán következett a Küzdők, amelyért 1977-
ben megkapta a cannes-i Arany Pálma díjat 
és 1978-ban az oberhauseni fődíjat, s még 
ugyanebben az évben Jankovics átvehette a 
Kossuth-díjat is. 

1981-ben mutatták be a Fehérlófia című 
újabb, egész estés rajzfilmjét. 1987-ben írtam 
a Corvina Kiadó Műterem sorozatába Janko-
vics Marcellről egy monográfiát (tudtommal 
azóta sem jelent meg róla hasonló tanulmány), 
amelyben így írtam e naphéroszmítosz fősze-
replőjéről: „Fanyűvő mindig emberfeletti 
lény. Az ő gyengeségei, lehetséges hibái két 
testvérében öltenek testet. Természetesen nem 
véletlenül, hiszen Fehérlófia tulajdonképpen a 
három testvér együtt: Vasgyúró, Fanyűvő és 
Kőmorzsoló. Ők a Nap. Azaz: a Nap három 
fázisa. A zöld színben megjelenő, kötényes 
mesterember, Vasgyúró a felkelő nap. A sárga 
színben megjelenő zekés, szellemi erővel bíró 
Fanyűvő az uralma teljében lévő, delelő Nap. 
A vörös színű gatyás paraszt, Kőmorzsoló a 
lenyugvó Nap.” 

Ebben a filmben Jankovics arra a merész 
lépésre vállalkozott, hogy a cellanimációban 
szokatlan módon elhagyja a mozgatott figurák 
kontúrjait, hiszen az ismert, kontúrokkal dol-
gozó, kifestőkönyvszerű rajzfilmtechnika eleve 
magában hordozza a rajzfilmek egyik örökös 
problémáját: azt, hogy a mozgatott figurák le-
válnak a háttér festőiségéről. 

2002-ben újabb egész estés rajzfilm követke-
zett: az Ének a csodaszarvasról. Ez a magyar-
ság mitikus őstörténete ürügyén olyan motívu-
mokat jelenít meg, amelyek a szkítáktól más 
szibériai népeken át a honfoglaló magyarokig 
hiteles régészeti leletekből meríti képi világát. 

A 2011 végén bemutatott Az ember tragé-
diája aztán kiteljesíti azt a grafikai sokarcúsá-
got, amelyet Jankovics legfőbb jellemzőjeként 
említek, hisz az alkotó minden történeti színt a 
maga korának stílusában varázsolja mozgókép-
pé. Így az ókori Egyiptom művészete éppúgy 
megjelenik benne, mint a görög vázaképek, az 
etruszk halotti szarkofágok, Pompeji falfest-
ményei, Bizánc művészete, az acélmetszetek 
és akvarellek, de még a képregények világa is. 

Önök az e filmhez készült festményvázlato-
kat láthatják itt, amelyek egyébként egyáltalán 
nem vázlatok, nem másolatok, nem utánérzé-

OrOsz István 
A JAnkovics-sétA

 
Mely évszázad elfelejtett 

városába nyíl e rejtett, 
      lombja vesztő vak lugas? 
S mely száradt patakmederbe’ 
jössz avart rugdalva szembe 
      könyvbe hajló bús utas? 
Mondd, miféle szél, amelybe 

dőlsz, de úgy, hogy szinte helybe’ 
      lépegetsz, s mióta fúj? 

Gót, longobárd, hun és alán 
dőlt itt e szélbe, és talán 

      azóta nem csitul. 

* Jankovics Marcell Trianon című al-
bumát a Lyukasóra 2019/6. számában 
bemutattuk olvasóinknak. A száz évvel 
ezelőtti eljárásmód hazánkkal szemben – 
akár jogilag, akár emberileg szemléljük 
– hivatalosan mintha mit sem változott 
volna Európában.  (A szerk.) 

Az ember tragédiája, 
Falanszter, XII. szín

Csodaszarvas
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sek, hanem valódi mesterművek, egy valaha 
volt kor bőrébe bújva, álmodva vissza egy-
kori létezésüket. Engem leginkább a londoni 
színhez készített ceruzarajz nyűgöz le, a maga 
korhű, ugyanakkor technikailag friss grafikai 
megoldásával, s egyúttal azzal, hogy egy rajz-
filmes szemével láthatom annak a svenknek a 
tervét, amelyet a rendező elképzelt. 

Szólnom kell még három, végül meg nem 
valósult filmtervéről, amelyekből önök itt 
láthatnak néhány lapot. Az egyik az 1984-
ben elkezdett Biblia, a másik pedig a Piszkos 
Fred, a kapitány. Kedvenceim közé tartoznak 
az utóbbi szellemesen groteszk figuratervei, 
amelyek némelyike (lásd: Vörös Karom) az 
1920-as, 1930-as évek divatrajzainak stílusát is 
imitálják igen nagy műgonddal. Ezeken kívül 
– e kiállítás anyagának válogatásakor – talál-
tunk még egy Tivoli feliratú dossziét is. Erről 
a filmtervről soha nem hallottam Marcelltól. A 
dossziéban százával sorjáztak a 20. század ele-
jének leghíresebb színészeiről készült nagysze-
rű portrék, sok más mellett Gombaszögi Elláé, 
Jávor Pálé, Kabos Gyuláé, Latabár Kálmáné, 
Törzs Jenőé, de még Humphrey Bogarté is. 
Nem is hinné az ember, hogy ezek a hihetet-
len karakterérzékről tanúskodó ceruzarajzok 
– amelyekből itt is kiállítottunk néhány lapot 
– ugyanattól az embertől származnak, mint 
Gusztáv, János vitéz, Fehérlófia, vagy a Ma-
gyar népmesék leegyszerűsített-stilizált figurái. 

Jankovics Marcell 1977-ben készítette el a 
Magyar népmesék első tizenhárom epizódjá-
nak forgatókönyvét, amely sorozat aztán több 
ciklust ért meg, és elsősorban televíziós su-
gárzása révén igen népszerű lett. Bár tudjuk, 
hogy minden egyes epizódon több, különféle 
szemléletű képzőművész, tehát több kéz dolgo-
zott, de látványvilága – feltételezésem szerint 
Jankovics jóvoltából – mégis egységes. Ez a 

„Miközben én itt írogatok, Jankovics a 
Toldit forgatja. Merész vállalás Gémes 
József grandiózus festményfilmje után 
újra belevágni. A Műcsarnok kiállításán 
még nincs belőle kép, de titkolni azért 
nem kell, mert az első epizódokat már 
le-levetítették szakmai bemutatókon. Az 
újítás abban áll, hogy narrátorként maga 
Arany is megjelenik a filmben mint a 
kulcsjeleneteket kommentáló transzpa-
rens árnyalak. »Vájt szemű« nézőként 
nem nehéz rájönnöm, hogy Petőfi hiteles 
rajzát vette kölcsön a rendező, mégsem 
tudok szabadulni a gondolattól, hogy 
ő az, maga Jankovics, aki kíséri a tör-
ténetet, nem is csak a Toldit, az egész 
életművet, olykor ki-kiles mögüle, s 
elnéző, bölcs mosollyal nyugtázza az 
utolsó szavakat: „De, kivel nem ér föl 
egész világ ökre, / Dicső híre-neve fenn-
marad örökre.”

(Orosz István gondolataiból)

Nem sokkal a kiállítás megnyitója után, 
karácsonyra, Jankovics Marcell élet-
művéről a művész nevét viselő, átfogó 
monográfia jelent meg az MMA Kiadó 
gondozásában. A gazdagon illusztrált al-
bumot Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm 
animációs filmstúdió igazgatója mutatta 
be a Pesti Vigadó Makovecz termében. 

 (Összeállította: Weltler Ildikó)

sorozat a magyarság egy-egy vidékének jelleg-
zetes népművészeti motívumvilágából merít, 
de – gyerekeknek szóló sorozatról lévén szó – 
stílusát a derűs egyszerűség, a stilizált figurák 
és a jól átlátható szimbolika határozza meg. 

Jankovics illusztrátorként a mesekönyvek-
ben sokszor igen részletes naturalizmussal je-
leníti meg figuráit, mert úgy véli, hogy a gyer-
mek nem gügyögő, gyermekrajzszerű illusztrá-

ciókra kíváncsi, hanem a világ sokszínűségére. 
Például állatábrázolásai – zöld varangya, fekete 
harkálya, örvös galambja vagy mókusa – akár 
egy természettudományi könyv ábrái is lehet-
nének. Ugyanakkor illusztrációiban megjele-
nik a magyar népművészet tudós kutatójának 
alázatos műgondja is, amellyel megfest, átír 
egy-egy régi tárgyat: egy lőporszarukarcot, 
spanyolozott tükröst, guzsalyt vagy kecske-
fejes dudát. 

Ismét csak másik arca mutatkozik meg 
Nazim Hikmet török költő meséinek illuszt-
rátoraként. Ezeket fekete fehér és nyilván az 
aranyat helyettesítő aranysárga színben, a török 
könyvillusztrációk stílusában rajzolta meg. 

Elképedve állok az előtt, hogy valaki ennyi-
féle hangszeren tud játszani. Amikor egyszer 
szóba hoztam ezt, nevetve azt mondta: „Sze-
rintem egész jó műtárgyhamisító lehetett volna 
belőlem.” Csodálom munkabírását, szorgalmát, 
és, igen, alázatát is, amellyel grafikai munkás-
ságát végzi. 

Legutóbbi műve pedig a vaskos Trianon 
kötet, amelyet íróként és illusztrátorként is 
jegyez. Ebben engem két dolog is meglepett: 
először is hihetetlen történelmi tájékozottsága, 
másodszor pedig az a karakterérzék, amellyel a 
kor politikusainak arcképeit megrajzolta. Nem 
is nevezném ezeket karikatúráknak, inkább 
ironikus portréknak. 

Ennek a kiállításnak a magját – tekintettel a 
százéves évfordulóra – értelemszerűen Janko-
vics legutóbbi munkái, ezek a trianoni rajzok 
képezik. Mostanában pedig éppen Toldi Mik-
lóssal birkózik. Nem lehet könnyű dolga, de 
ismerve őt, a végeredmény nem lehet kétséges. 
Ezzel a kiállítást megnyitom. 

Fehérlófia

Árva nyírfa, meseillusztráció Ének a csodaszarvasról
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(A Lyukasóra folyóirat és 
a Magyar Írók Egyesülete alapító 

tagjának munkássága előtt tisztelegve)

A Jókai Szalonban, a főváros I. kerületé-
ben, az elmúlt év novemberében volt 
a bemutatója annak a Hang–Kép–Írás 

sorozatban megjelentetett albumnak, amely 
Gyurkovics Tibor életútjáról – hang, kép és 
szöveg segítségével – kísérel meg átfogó és 
bevallottan szubjektív képet mutatni. Ez al-
kalommal Gaál Ildikó rendező Gyurkovics 
Györgyivel, a kötet szerkesztőjével beszélge-
tett, majd rövid dokumentumfilmet láthatott a 
közönség Gyurkovics Tiborról. 

A Napkút Kiadó gondozásában megjelent 
album ismertetőjében ezt írják: „Gyurkovics 
Tibor  (1931–2008) sokoldalú szerző volt. A 
versek mellett regényeket, elbeszéléseket, lí-
rai esszéket, morális hangvételű és groteszk 
színműveket, publicisztikát egyaránt írt, ezért 
nevezte Hernádi Gyula a magyar irodalom pen-
tatlonistájának, azaz öttusabajnokának...   
Ebben az albumban több mint másfél száz 
fotóval és dokumentummal bemutatjuk iro-
dalmi és színházi (drámaírói és színészi) mun-
kásságát, az életutat a rákosfalvai szülői háztól 
a kezdeti nehézségeken és elutasításokon át a 
színházi sikerekig és az elismertségig, bemuta-
tjuk a számára oly fontos barátokat, a hozzá 
intézett néha ellenséges, többségében bátorító 
szavakat...” 

A kötet elején Molnár Tamás, a rendszer-
váltáskor Amerikából hazatért író és barát ezt 
írja első találkozásuk eseményéről, amely egy 
író-olvasó találkozón történt: 

„Az első benyomás mindig döntő. Már le-

média, és hogy ezt Gyurkovics Tibor tökéletes 
időzítéssel és ritmussal játssza. Azután Pesten 
tovább ismerkedtünk, de Gyurkovics Tibor, a 
színház klasszikusa, megőrizte szememben lé-
nyegét, csak éppen meggazdagítva. Elsősorban 
a barát, akire mindig lehet számítani. A költő, 
aki a szavak útvesztőiben megint játszik, mint 
egy csintalan gyerek, és hihetetlen mozgékony-
sággal dominálja a labdák színeit, kiszámítha-
tatlan ballisztikáját, titkos összjátékát.

Gyurkovics úgy ír, mintha egyszerre Ka-
rinthy és Márai lenne, Rilke és Hrabal. Rá-
adásul festene, mint Chagall, szürrealistaként, 
dobálja alakjait fel-le és srégen, mígnem a néző 
meglátja a harmóniát. Gyurkovics, a modern, 
vési-faragja a szavakat, amíg táncra perdülnek, 
új kombinációkban, meztelenre vetkőztetve, 
elkapva a modernség tónusát, összeboronálva 
Heideggert és Beckettet, egyik a szókutató, 
másik a pucér színpad szerencsétlen flótása-
ival. Mindenkor Gyurkovics Tibor a beszéd 
alkimistája, főzetei fortyannak, füstölnek, ka-
varognak – amíg egy eddig nem észlelt koktél 
nem keletkezik, a költő által is előre nem látott. 
Ez a modernség lényege, az új világok létre-
jötte, kockáztatva azt, hogy a varázsló ellen 
fordulnak. A Jezovics-szövegek példák erre: 
Molière-hez most Swift is csatlakozik, és a 
kortársak közül Céline. A szó játszik, mígnem 
(pszeudo)valóság lesz belőle.

Létezik egy Gyurkovics-világ, a toll em-
berének világa, akinél sohasem érezzük a 
mesterkéltséget, az erőfeszítést. Gyurkovics 
lélegzik, tehát ír – mint Descartes mondhatta 
volna. Tibor úgy poéta, mint ahogy a nápolyi 
fiúk éneklik az O sole miót. Spontán ember, 
akiből úgy buggyan a próza és a vers, mint a 
barátság.” 

  (R. Zs.)

„A mAgyAr irodAlom 
pentAtlonistájA”

Gyurkovics Tibor albuma 
a Hang–Kép–Írás sorozatban

zajlottak a kölcsönös bemutatkozások, Tibor 
még nem foglalta el a rivalda fényét – még 
nem volt elemében –, mikor a hazai politikára 
került a szó. Magyarországon éppen kormány-
változás történt, a messze Amerikában tudtuk, 
amit tudtunk, én pedig, akkor már harmadik 
egyetemi tanítási évemben Budapesten, leszö-
geztem különleges értesüléseimet. Ekkor lépett 
Gyurkovics a színpadra. Felpattant a székről, 
mögötte három ajtó is mint színpad, az ideális 
háttér egy francia intrikás szalondarabhoz. A 
következő negyedórában eljátszotta előttünk 
a magyar kormányváltozást Antalltól Horn 
Gyuláig, az összes szereplőjével, statisztáival, 
emberi, nagyon is emberi gyarlóságaival. Egy-
szerre Arisztophanész és Molière – Gyurkovics 
bevonultatta a szobába az intrikát, a szenve-
délyt, a hiúságot, a gyávaságot, a hízelgést, az 
ambíciót. Mindezt megjátszotta: ki- és beugrott 
az ajtókon, grimaszolt, függöny mögé bújt, 
összeesküvő volt és pökhendi fráter, siralmas 
és alázatos. Közben a magyar nyelvet lovagolta 
meg, idomította, vigyázzba állította, a tájszó-
lást, a vulgárist, az előkelőt – és mi, szájunkat 
tátó nézők, végre megértettük Magyarország 
közelmúltját, közhelyzetét, válságokból vál-
ságokba való bukdácsolását. A jelenlegi tör-
ténelmet.

Gyurkovics Tibor a színész azóta is feledhe-
tetlen, és baráti közelsége nem képes tagadni 
azt, hogy mindig is a színpadon van Lear ki-
rályt adva, vagy Monsieur Jourdaint. Hihetetle-
nül sokoldalú... Az az ember, aki olyanképpen 
áll rengeteg rögzített pillanatmozaikokból, 
hogy mégis mindig egész: egy vaskos szubsz-
tancia a látszólagos ide-oda kapkodás mögött. 
Egy vérbeli színész, akinek játszania sem kell; 
őt figyelve tudjuk, hogy az élet dráma és ko-


