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KÉPIRÓ ÁGNES 

Interjú Jankovics Marcell-lel 
„A magyarok sajnos a humorérzéküket veszítik abban 

a pillanatban, ha magas művészetről van szó, 
így aztán Madáchot is túl komolyan veszik.” 

Jankovics Marcell rajzfilmrendező, grafikus és művelődéstörté-
nész 1941-ben született, a 20. század második felének és az ezred-
fordulónak egyik legnevesebb hazai rajzfilmrendezője. Egyik legis-
mertebb alkotása Madách Imre Az ember tragédiájának egész es-
tés rajzfilmváltozata, mely közel három évtizeden át, 1983 és 2011 
között készült. Jankovics Marcell-lel Képiró Ágnes 2014-ben és 
2017-ben rögzített beszélgetéseket, melyekből részleteket közlünk 
– hangsúlyozva a rajzfilm létrejöttének körülményeit, fogadtatását 
és szimbolikáját. 

 

 

A felvétel 2017. június 24-én készült a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon. 
(Fotó: Eötvös Csaba) 
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Az ember tragédiája első forgatókönyve 1983-ban íródott, a rajzfilmet 2011-ben 
mutatták be. E három évtizedes munkafolyamatban az eredeti forgatókönyvhöz képest 
milyen változások történtek és mely tényezők indukálták az esetleges módosításokat? 

A forgatókönyv eredetileg egy irodalminak nevezhető forgatókönyv 
volt, némi technikai szerkezetben, kéthasábos megoldást használva. 
Mindegyik színhez volt egy bevezető, ami elég terjedelmes is volt. Magá-
ból a műből is következik, hogy nem lehetett vékony. Rengeteg olyan 
dolgot írtam le, ami végül is aztán kimaradt a filmből, mert nem fért vol-
na bele az időbe. Az első forgatókönyv egy 1958-as Diákkönyvtár Tragé-
dia-kiadvány volt, mert „azt nyugodtan lehet firkálni”. Töredezett és 
rossz minőségű volt a papírja. Ezt a kiadását olvastam a műnek, fennhan-
gon lejátszva magamnak, hogy lássam, nagyjából milyen terjedelmű lenne 
az animáció. Kiderült, hogy öt és fél órás lenne a film, így nekiálltam 
meghúzni, melynek végeredménye 105 perc lett. Ebben a szövegben vol-
tak olyan irányok, amelyek elveszítették a érdekességüket a rendszervál-
tást követően, így módosítottam rajtuk. Menet közben technikai váltás is 
történt: át kellett állnunk a számítógépre, addig filmen is elkészült körül-
belül a mű kétharmada, ezért mindkét hordozón be kellett fejezni.  

Ami a munkafolyamatot illeti, nem a színek sorrendjében haladtam, ha-
nem először rövid részekre kértem és kaptam pénzt, mert az volt a kon-
cepciónk, hogy ha elkészül egy három- vagy ötperces szín, akkor nem 
hoztunk túl nagy áldozatot, ha mégsem sikerül folytatni. A londoni szín 
volt az utolsó, amit elkészítettünk. Egy-két esetet leszámítva saját kezű 
rajzom nem volt a filmben, minden rajzom át lett téve. A rajzolóim na-
gyon precízen teszik át a rajzaimat egy-egy filmbe, de ennek ellenére sze-
rettem volna, hogy legyen benne valami, ami egyenesen az én kezemből 
jön, és ezeket a londoni szín végére készítettem, ami nekem manuálisan a 
film végét jelentette. Több mint 180 lapot rajzoltam meg: James Bondtól 
Benazir Bhuttón át egy öreg gyimesi csángó házaspárig. Vannak Madách-
nak hihetetlen anyagszerű észrevételei, amelyek aktuálisak: „elfogy a sajt 
és éhen veszünk” –„növényeket nem szül többé a Föld” – mondja a fa-
lanszterben a tudós és megkopogtat egy fém növényt. New Yorkban 
1973-ban találkoztam először nyilvános helyeken vödörbe állított műfi-
kuszokkal, amelyek nagyon élethűek voltak. Lehetett tudni, hogy ez a 
tendencia. Én mindig az abszurdig megyek a saját pesszimista rémláto-
másaimban, tehát azt mondom, hogy a „dolog” el fog jutni odáig, amikor 
már nem lehet megállítani a történetet. Áttételesen ez mind benne van a 
Tragédiában, csak nem ilyen konkrétumok szintjén. 
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A londoni színt nem véletlenül hagytam a végére és nem is vagyok vele 
annyira megelégedve. Az egy tudatos dolog volt, hogy Madách saját vad-
kapitalista korát kössem össze az én saját korommal, amikor Magyaror-
szág még egyszer kénytelen a vadkapitalizmuson keresztülmenni. A fil-
met elvezetem a 20. századi szimbolikus jelenig, de egy kicsit benne van a 
21. század is. Azt gondoltam, hogy elég érzékeltetni: változik a divat, el-
tűnnek a lovak, lóerővé válva, úgy, ahogy az emberek ezt elképzelték. 
Ezek mind adták magukat, pezsegtem benne. 
 

 
  

A londoni színtől a szimbolikus jelenig tartó jelenetekben milyen előzetes rendező-
elv alapján keletkeztek a sajátos figurák és vizuális áthatások? 

Több szempont alapján. Az első olvasás után kiderült, hogy húzni kell 
a forgatókönyvet és megpróbálni olyannyira drámaivá tenni a drámai köl-
teményt, hogy elfogadható legyen filmen, ugyanis nagyon sokszor egy-
más mellett elbeszélő monológokat hallok beszédek helyett. Ez volt az 
egyik fontos szempont, a másik szempont pedig a szerkezet volt. Mielőtt 
hozzáfogtam volna a filmhez, egyszer vendégségben voltunk Szemadám 
Györgynél valamikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején, s akkor elme-
sélte, hogy őt az foglalkoztatja, hogy bizonyos nagy alapműveknek, töb-
bek között a Tragédiának, az Isteni színjátéknak és Joyce Ulyssesének a szer-
kezetéből kiolvasható a Tarot-kártyának a szimbólumrendszere. Szema-
dám nagyon hatásos észrevétele az volt, hogy van a nulladik számú lap, 
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mely a vándort ábrázolja: megy egy ember és mellette megy a kutya. Ne-
kem pedig erről Kiplingtől a Just So Stories jutott az eszembe, a Macska, 
amelyik egyedül járt sétálni című mese, melyben az ősember mindig elmegy a 
kutyával, az akkor még farkassal, otthon a barlangban az asszony főz, és 
ott ül a macska a tűzhely mellett. A macska elmaradt, és tűzhely sem volt, 
de ahhoz, hogy én a Paradicsom utáni színben egy ilyen fajta hangulatot 
akartam megteremteni, Kiplingnek ugyanúgy volt köze, mint Szemadám 
Györgynek, pontosabban a Tarot-nak. Körbe kell rakni 21 lapot és kö-
zépre teszi az ember a vándort. Hogy ezzel hogyan lehet játszani, azt én 
nem tudom, de egy lappal szemben kettő van mindig, mert páratlan szá-
mú lapokból áll a kör és a lapok között van „átjátszás”. A filmemben a 
színek szimbolikáját egy főhatás határozza meg, egy fővonal, és van két 
másik, ami mellékhatást képvisel. A néző számára befogadhatóbb a film, 
ha minden egyes színnek van egy olyan vezérmotívuma, ami vissza-visz-
szatér és megkönnyíti a madáchi gondolatok értelmezését, aha-élményt 
ad. Mint ahogy Madáchot sem lehet úgy olvasni, hogy elkezdem az első 
oldalon és végigmegyek rajta, hanem időnként vissza kell lapozni, mert 
ezt már valahol olvastam. Én nem akartam Tarot-szimbolikát belevinni a 
filmbe, egyszerűen megtetszett a Tarot-kártyalapok vezérmotívuma, ilyen 
például a diadalszekér az athéni színben: megjelenik Miltiadész úgy, hogy 
asszociálja azt a képet, ami a Tarot-kártyán van: két ló, ami kétfelé húz, és 
ez meghatározza a hadvezér jövőjét. Ilyen motívum a két ministráns a fő-
pappal a bizánci színben, vagy a Nap a párizsi színben, a Hold Prágában, 
a szerencsekerék a londoni színben. 
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Mondok még egy szempontot, a kutyaság vagy farkasság, amin végig 
akartam menni mindenféle szinten. Ezek a gondolatok a forgatókönyv-
írás idején születtek meg, és ekkor vált nyilvánvalóvá számomra, hogy 
annyi olyan ötletem van, ami másnak nincs a Tragédiát illetően, hogy ha 
belehalok is, ezekért a filmet meg kell csinálnom, mert hozzá tudok vala-
mi olyat adni a műhöz, amivel szerintem nem gyengítem, hanem inkább 
erősítem. Az űr színben materiális megoldást választottam: megpróbál-
tam érzékeltetni a mai fiatalok számára talán érthetőbben, hogy a koz-
mosz miért jelent halált az ember számára: a kozmikus létezéshez át kell 
alakulnunk szervetlen aggyá. A számítógép a legjobb úton van, hogy át-
vegye a helyünket, de akkor lemaradunk mindenről, ami az embernek 
fontos: szerelem és küzdelem nélkül mit ér a lét?  

Madách drámai költeménye a Kádár-korszakban az irodalomtörténeti viták egyik 
központi kérdése volt. Amikor Önben megfogant a gondolat, hogy animációs formá-
ban alkossa újra a művet, milyen megvalósítást akadályozó tényezők merültek fel a 
hatalom részéről?  

Azonnal gátakba ütköztem. 1983-ban megírtam a forgatókönyvet, és 
akkor idősebb Matolcsy György volt a Pannónia Filmstúdió vezetője, aki 
azt mondta, nekem erre nem tudnak pénzt adni, próbáljak meg kalapoz-
ni. Elmentem a Magyar Televízióba, külföldi csatornákhoz, leveleket íro-
gattam, de mindenhonnan visszautasítottak. A Magyar Televízió akkori 
elnöke, Kornidesz Mihály bevállalta, hogy felállít egy 6 fős bizottságot az 
ügy érdekében, melynek eredménye egy 4:2 arányos elutasítás lett, és jó-
val később derült ki számomra, hogy a két pozitív bíráló Sőtér István és 
Vámos László voltak. Szegedy-Maszák Mihály hozta szóba nekem, hogy 
Sőtér mennyire dicsérte a forgatókönyvet, odaadta neki, hogy foglalkoz-
zon vele. Szegedy-Maszák szerepel is a főcímben mint dramaturg. Ugyan 
nem adott nekem dramaturgiai tanácsot, de nagyon sok lelkierőt kaptam 
tőle, és aztán a film bemutatóján volt egy kis kiállítás az Uránia Galériá-
ban, amit ő nyitott meg.  

Vámos pedig egy workshopon, ami már jóval később, a 90-es évek első 
harmadában volt, amelyen bemutattam az elkészült részeket, szólított 
meg engem: „Megnéztem ezt a három epizódot, állati kíváncsi voltam, 
hogy meg fogod-e tudni csinálni. Úgy látom, hogy meg fogod tudni csi-
nálni. De minek kell ebbe szöveg? A kép tökéletesen elég lenne.” Mon-
dom: „Neked, te ismered a művet, fújod fejből és tudod, hogy most mi-
nek kellene hangoznia, de hát az emberek nem tudják.” Ez is szöget ütött 
a fejembe, hogy van egy ennyire nyitott színházi rendező, aki azonnal azt 
mondja egy szövegcentrikus műnél, hogy minek ide szöveg. Ez volt az 
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1988-ig tartó történet, közben jött a rendszerváltás, sok vezető be volt 
rezelve. Matolcsy nem tett rosszat, mégis félt. Egyszer csak váratlanul azt 
mondta, hogy ad nekem induló pénzt. Megkérdezte: „Marcikám, meny-
nyire van szükséged?” Én mondtam, hogy egy komplett hangfelvétel és 
egy szín. A kapott összegből megcsinálhattam az űr színt. Ez volt az álla-
mi dotáció vége. Több pénzt nem kérhettem, nem is kaptam. Még két-
szer próbálkoztam a tévénél, viszont a támogatásoknak új formái indul-
tak meg: a Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap. A 
Mozgókép Közalapítványnál az Animációs Kuratórium első elnöke, Ko-
pácsi Sándor azt mondta, hogy amíg ő az elnök, addig nem kap támoga-
tást Jankovics: „Mickey Mouse-t ne csináljunk Madáchból, Madách nem 
érdemli meg ezt a bánásmódot”. Voltak később is kieső periódusok, és 
volt, amikor jött támogatás. Családi részről is beraktunk 80 millió forin-
tot az idők folyamán. Az összes olyan nagyobb díjamat beleinvesztáltam, 
ami pénzzel járt. Ezzel egyrészt lendületet adtam az alkotómunkának, 
mert a kollégáim érezték, ők abból élnek, hogy én a saját pénzemet ra-
kom bele. Magyar filmrendező ilyet nem csinál, ebben úttörő voltam. 

A Nemzeti Kulturális Alap 1993-ban alakult meg, Fekete György, aki 
most a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, azt mondta, legfeljebb 10 
millió forintot tud adni, amiből akkor meg lehetett csinálni másfél színt. 
Akkor 5-600 ezer forint volt egy perc. Mondom, „Ez ilyen egyszerű?” 
„Hát átutalom!” – válaszolta. A pénz nem jött meg, ezzel szemben el-
ment a Mozgókép Közalapítványhoz, igaz, hogy nekem címezve, de azt a 
pénzt rögtön felosztották maguk között, egy fillért nem kaptam belőle. 
Akkor elkezdtem kiverni a balhét, másfél millió forintot végül is megkap-
tam a tízmillióból. Szóval ez nagyon nehéz volt, ilyenkor elkezdek gyűlöl-
ni, de a gyűlöletből alkotó energia lesz. Az első Orbán-kormány idején 
sem kértem erre, akkor készült a Csodaszarvas. Az NKA-nál én soha nem 
pályáztam, nem volt jogosultságom, mint elnök vagy volt elnök. A Moz-
gókép Közalapítványnál pályáztam főleg, ahol 20% önrészt kellett bizto-
sítani. A végeredményhez, ami, ha mindent összeadok, kereken 750 mil-
lió forintot tett ki, a magam 80 milliója nem érte el az igazi önrészt, de 
voltak más támogatóim is. Legalább még egyszer ennyi pénzt sikerült úgy 
kapnom, hogy nem kértem és adtak. Büszkén mondhatom, hogy több 
mint 20%-ot tudtam betenni az állami pénzek mellé. De nem csinálnám 
még egyszer végig. Menet közben drukkoltam, hogy éljem meg, hiszen a 
magyar átlagférfikoron túl vagyok már. Amikor a filmet még javában 
megcsináltam, 68 volt az átlagéletkor, és volt benne közben mindenféle 
olyan, ami egészségi és politikai akadályozás volt.  



„A GÉP FOROG” 
 

 

32 

Nemcsak a kész műhöz vezető út, hanem a Tragédia animációs filmváltozata is 
bővelkedik groteszk, humoros jelenetekben éppúgy, mint küzdelmes pillanatokban. 

Van benne humor. Madáchnak szatirikus érzéke volt, humorérzéke 
nem annyira, mert az eltompult a tüdőbajban, börtönben, sok minden-
ben, ami érte. Amikor a filmnek már 2–3 színe elkészült, Huszti Péter 
meghívott a fentebb említett workshopra, amit a Filmművészeti Főiskola 
szervezett, és ott ezeket a színeket le is vetítettem. Ott derült ki számom-
ra, hogy néhányat feldolgozott amerikai vidéki amatőr társulat is, és a 
workshopon be is mutatták. Ők szintén szatírának látják: a magyarok saj-
nos a humorérzéküket veszítik abban a pillanatban, ha magas művészetről 
van szó, így aztán Madáchot is túl komolyan veszik. Vigyázzba állnak, mi-
közben hallgatják. A színészek is úgy játsszák. Egyetlen jó Tragédia-előadást 
nem láttam még, nem is való színpadra, de hát erőlködnek. Ám abban a 
pillanatban, ahogy egy idegen szem olvassa a darabot, megpillantja benne 
azt, ami a lényege: ez egy szatíra, Istennel szemben is és az ördögpártiság, a 
Lucifer-pártiság is nagyon átjön ebben az egész történetben, valamint 
Ádámnak a gyermetegsége, ahogy állandóan el van ájulva mindentől. 
 

  
 

Amikor készítette a filmet, esetleg használt-e fel hozzá vizuális előképeket, legye-
nek azok illusztrációk, színházi élmények? 
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Színházi előképeket ellenpéldaként igen. Például az a változat, amely-
ben Huszti Péter volt Ádám és Básti Lajos Péter apostolt formálta meg, 
abban van olyan mondat, amikor azt mondja Péter apostol Ádámnak: 
„Tekints körül!” És akkor szegény Huszti Péter kinéz a közönségre, de 
nem lát semmit. Pedig meg kell mutatni, amit lát! Egy másik, gyermekko-
ri élményem: az állatkerti szabadtéri színpadon láttam Lukács Margit, 
Ungváry László és Básti Lajos szereplésével a Tragédiát. A párizsi színben 
lógtak a hatalmas kék-fehér-piros zászlók. A zászlónak lobognia kell, de 
nem tudott lobogni, mert kánikula volt, állt a levegő. Ha fel-alá rohangál-
tak volna, akkor talán lobogtak volna, de nem jutott eszébe a rendező-
nek. Ilyen negatív előképek nagyon erősen hatottak rám, hogy mi hiány-
zik a színpadról. Ha én használom a görög vázaképet stíluselemként, ak-
kor összegyűjtök 8-10 könyvet a görög vázákról. Egyesével kirajzoltam a 
figurákat: a megszólaló mellékszereplők a görög színben létező vázaala-
kok. De Keplert például magamról mintáztam, mert a csillagos ég nekem a 
másik nagy mániám, és úgy gondoltam, én Kepler „bőrében” vagyok legin-
kább a helyemen. A római színben etruszk temetkezés látható, ott össze-
vonom a római kultúrát az etruszkkal, mégiscsak az etruszkokra alapozták 
a rómaiak a kultúrájukat. De azt nem tudom, hogy egy nézőhöz eljut-e, 
hogy ez tulajdonképpen egy halotti tér, halott tér – itt semmi sem él már.  

A Tragédiának egyetlen olyan színházi feldolgozását nem láttam, ahol a 
küzdésnek lenne súlya. Nekem kellett menet közben rádöbbennem arra, 
hogy a Sisyphus és Küzdők, tehát a legsikeresebb rövidfilmjeim is a „madá-
chi” küzdelemről szólnak.  

A Tragédia animációs változata éppúgy hiteles korrajza lett a madáchi színek ko-
rának, mint elkészülési időszakának. Milyen reakciók érkeztek a befogadók, a kö-
zönség részéről a bemutató után? 

A jó mű mindig nyitott marad. Nem kell, hogy nagyon megfogható le-
gyen. Örök visszatérő kérdés, hogy a gyerekek hogy bírják ki az én film-
jeimet. Sok kisgyereket láttam, akik végigülték a Tragédiát úgy, hogy egy 
szót nem értenek belőle, de a zene meg a vizualitás hat és nem kell érteni. 
Nekem vannak olyan találkozásaim, hogy gyermekkoromban nem értet-
tem egy mesét, és felnőtt fejjel sok könyv után, amit a mesékről írtam, 
még mindig nem értem. Hát akkor mi a baj? Szerintem feltétele is a jó 
műnek, hogy ne legyen túl konkrét. 

Sok közönségtalálkozón voltam, és értek nagyon pozitív észrevételek. 
A zenei alapot illetően egyesek Mozartot túl soknak tartották, de annak is 
megvolt a magyarázata: az ádámi billegésnek és az érzelmi billegésemnek 
tökéletesen megfelel a Dies irae és a Lacrimosa tételeknek az ellentétessége. 
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A dühroham a Dies irae, a Lacrimosa a beletörődés, és is e kettő között há-
nyódtam életem során. Ez a tényező nagyon személyessé tette a filmet, 
de ha nem lett volna személyes, akkor azt megérezte volna a közönség. A 
film viszonylagos sikere a személyességnek köszönhető. 

Elmondok egy dolgot, amit én nagyon fontosnak tartok. Az Economist 
2010. januári első számában egy brit közgazdász tanácsolja nyugati köz-
gazdászoknak, hogyha a Nyugat ki akar mászni a válságból, akkor olvas-
sák el egy a 19. századi magyar drámaírónak, Imre Madáchnak a művét. 
Ez akkora igazolás volt nekem! Úgy aktuális, hogy nem is látom, hogy mi 
benne az aktuális, mert én nem értek a közgazdaságtanhoz. Talán a lon-
doni szín váltotta ki belőle? Vagy a falanszter? Alighanem ez a kettő jö-
het szóba. De nem írja le, majdnem glosszajellegű az írás, de mindenképp 
azt igazolja, hogy Madách fölfedezhető állandóan, és újra megismertethe-
tő a világgal.  

Ha most látna neki a drámai költemény filmes forgatókönyvének, lenne-e olyan 
rész, amelyet napjaink kihívásainak is megfelelően, másként oldana meg? 

Nem, nem. A rajzfilm nagyon igényes dolog. Nekem az a 28 év hat 
évet jelentett. Annyit dolgoztam körülbelül ezen a filmen, nem is volt a 
kollégáim számára sem folyamatos munka, de ők azért zömmel egy-két 
év kimaradással dolgoztak rajta, én hat év alatt ezt abszolváltam. Ez reá-
lis, mert körülbelül egy egész estés rajzfilmnek az elkészülte az három év. 
Ebben az esetben két egész estés film terjedelmét tekintve rajzfilmben 
hat év, közben megcsináltam az Ének a csodaszarvasról című filmet. Képte-
len lennék a Tragédiát újraalkotni. Nekem óriási önfegyelem kell még ah-
hoz is, hogy ha megírtam egy könyvet, akkor az elejétől átolvassam és ki-
javítsam. Filmnél ezt meg nem tenném.  

A szakma nagyon sokszor pályája legnagyobb sikereként a Sisyphust méltatja. 
Nemrég azt nyilatkozta, hogy leteszi a lantot az animációs tevékenységét illetően. Hol 
helyezi el animációs munkásságában a Tragédiát? 

Az ember tragédiája a zárókő volt, ott kellett volna befejezni. A János vitéz 
után csináltam a Sisyphust, ami arról az az irdatlan erőfeszítésről szólt, amit 
a János vitéz megvalósítása jelentett, 150 embert irányítva, fiatalemberként. 
Amikor hozzáfogtam ténylegesen, 30 éves sem voltam. Szóval óriási dolog 
volt, még ma is átélem azt az örömöt, hogy én micsoda szerencsés fickó 
voltam ezzel. Aztán ezt valahogy le kellett vezetni. A Tragédia után ismét 
volt egy ugyanilyen érzésem, hogy akkor ezt is le kellene vezetni talán.  

Szerencsésen a Sisyphus és Az ember tragédiája nem hasonlítható össze. 
Szerintem a Fehérlófia sem hasonlítható, meg a János vitéz sem, és a kevés-
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sé értékelt Ének a csodaszarvasról című filmemmel sem összevethető. Min-
dig törekedtem arra, pontosan annak a tanulságaként, amikor a Sisyphus 
után megcsináltam a Küzdőket, Gémes József – azóta már elhunyt kollé-
gám – azt mondta, hogy hát az nem olyan jó, mint a Sisyphus. Ez is csata-
hajó, de nem vezérhajó. Akkor nekem nem szabad még egyszer filmet 
csinálnom a Sisyphus után? Törtem egy kicsit a fejemet, és arra jutottam, 
hogy olyan filmet nem szabad csinálni, amit azzal össze lehet hasonlítani.  

A Tragédia személyes ambícióm volt. Nekem sok sikeres küzdelemből 
áll az életem, és a küszködés ennek az ellentéte. Madách önkéntelenül is 
nagyon sokszor használja a „küzd” szót. Az viszont borzasztó, amikor 
valaki csak küszködik. Nekem nincs panaszom erre, mert ha egyes mun-
káimat közöny veszi is körül, az se baj, mert az összkép abszolút pozitív. 
Amikor bemutattuk a Tragédiát, nem esett jól, hogy egyetlenegy kormány-
meghívott jött csak el, ő is csak a film első felére, és a polgármesteri hiva-
talból is csak egy helyettes polgármester volt jelen. Hetven meghívót 
küldtünk ki, és nem jöttek el. Csináltunk emiatt még egy bemutatót, 
ugyanis az elsőre sokan épp azért nem fértek be, mert helyet kellett biztosí-
tani az „uraknak”. A második bemutatón megtelt a ház, és tele volt kollé-
gákkal. Kellett persze utána mondanom egy beszédet, és annyit mondtam, 
hogy „megérte”. Az ember tragédiája volt az én animációs filmrendezői pá-
lyámnak a lezáró darabja, a többi, ami utána jött, az csak utánlövés. 

 
* * * 

 
Az utolsó interjú rögzítését követően Jankovics Marcell belefogott 

Arany János Toldijának 13 részes rajzfilmes feldolgozásába, amely – sza-
vait idézve – „Nem utánlövés lesz, annyi szent.” (2018. május 23.) 
 
 
 


