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Termékeny író volt, több mint 50 kötet fű-
ződik a nevéhez.

Ismertségét igazán a hazaszeretet, 
a nemzeti lelkiismeret és felelősség kérdé-
sét boncolgató történelmi, kultúrtörténeti 
könyveinek köszönhette, ezek közül nem 
egy kiváltotta a szakmai körök felháboro-
dását. 1966ban óriási feltűnést keltett és 
nagy vitákat kavart Ez történt Mohács után 
című munkája, amely az 1526os mohácsi 
csata és Buda 1541es török kézre kerü-
lése közti időszakot vizsgálta. 1972ben 
jelent meg tabutörő, Requiem egy hadse-
regért című könyve, amely a második vi-
lágháborúban a Donkanyarnál vereséget 
szenvedett 2. magyar hadsereg sorsát dol-
gozta fel. A sok kiadást megért, hatalmas 
példányszámban elkelt művében írottakat, 
például hogy a katonákat „halálba szán-
ták rossz fegyverzettel és felszereléssel”, 
a hadtörténészek vitatták, ő azonban kitar-
tott nézetei mellett. 2011ben így nyilat-
kozott: „1943 márciusában a Ludovikán 
a nagyobb közönségnél jobban és részle-
tesebben értesültünk az eseményekről..., 
elhatároztam, hogy ezt... én egyszer meg-
írom, úgy ahogy volt”.

A hetvenes években kötete jelent meg 
Dózsa Györgyről, a magyar történelem 
legjelentősebb parasztháborújának vezé-
réről, az 18481849es magyar polgári 
forradalom és szabadságharc hőseiről, 
kor és életrajzot adott közre első európai 
rangú, magyar nyelven verselő költőnk-
ről, Balassi Bálintról, 1988ban publikál-
ta Erdély 19161967 közti időszakáról 
szóló művét Erdélyi krónika címmel. 
1989ben jelent meg Mi magyarok című 
ismeretterjesztő munkája, 1990ben ma-
gyar Bibliafordításokból készített vá-
logatást. 1995ben adták ki a nemcsak 
Horthy Miklósról, hanem a Horthykor-
szakról is szóló, a magyar társadalom 

felelősségét feszegető Búcsúpillantás 
című kötetét.

Filmesztétikai tanulmányainak sorá-
ból kiemelkedik Federico Felliniről írott 
könyve (1974). A magyar kultúra évszá-
zadait Kis magyar művelődéstörténet című 
kötetében foglalta össze (1992), 1993ban 
jelent meg A magyar irodalom történe-
te című munkája. Filmforgatókönyveket 
(Egri csillagok, Mint oldott kéve, Mind-
szenty József – Devictus Vincit, Sacra 
Corona) és színműveket (A hollószárnyú 
enyészet, Magyar Dekameron, Szép ének 
a gyulai vitézekről, A betűk csendjében, 
Hantjával ez takar) is jegyzett.

2005-ben jelent meg Mi végre vagyok 
a világon címmel életinterjúja, amelyben 
beszélgetőtársa Koltay Gábor filmrende-
ző. 2011ben jelent meg Vallani és vállal-
ni – A hatalomváltás labirintusában című 
munkája.

Munkásságát számos kitüntetéssel is-
merték el. 1971ben Balázs Béladíjjal, 
1979ben József Attiladíjjal, 1992ben 
Széchenyidíjjal tüntették ki, 1996ban 
megkapta a magyar filmszemle életmű-
díját. 2002ben II. János Pál pápától a 
Nagy Szent Gergely Lovagrend nagy 
tisztikeresztje a csillaggal kitüntetést ve-
hette át. 2003ban Prima Primissima dí-
jat, 2004ben Szent Istvándíjat, valamint 
Teleki Pálemlékérmet kapott. 2011ben 
– az alapítása óta csupán néhány alkalom-
mal átadott – Kossuthnagydíjjal tüntették 
ki kulturális és művészeti életünk jelentős 
spektrumát átölelő sokoldalú munkássá-
ga, a magyar játékfilmkészítés több mint 
negyedszázados irányítása, irodalom, 
művelődés és bibliatörténeti művei, forga-
tókönyvei, gazdag publikációs tevékenysé-
ge, példaértékű életpályája elismeréseként. 
2014ben a Magyar Művészeti Akadémia 
Életműdíjában részesült.          MTI okt. 09.

Jankovics Marcell

  emlékezett Jankovics Marcell animá-
ciós filmrendező a csütörtök este életének 
91. évében elhunyt Nemeskürty István 
Széchenyidíjas és Kossuthnagydíjas iro-
dalomtörténészre. 

„Számomra tényleg tanár úr volt és 
mintakép, olyannyira, hogy szerettem 
volna, ha utódja lehetnék ebbenabban. 
Jóban voltunk, ő is kedvelt engem, és volt 
néhány olyan pozíció, amelybe lemon-
dása után engem javasolt”  idézte fel az 
MTI megkeresésére pénteken Jankovics 
Marcell. 

Mint elmondta, Nemeskürty Istvánnal 
már pályája kezdetén találkozott, amikor 
a „tanár úr” a Tudományos Ismeretterjesz-
tő Társulat (TIT) előadásain a filmművé-
szetről beszélt. 

Jankovics Marcell elmondása szerint 
Nemeskürty István kiváló stúdióvezető 
volt, nagyon jól válogatott tehetségeket. 

„Fiatal srác voltam még, amikor ki-
nézett magának. Nem volt benne semmi 
fölényeskedés, hogy ő idősebb és tekin-
télyes személy, hajlandó volt időt szánni 

arra, hogy kifejtse nekem a gondolatait. 
Persze olvastam az összes könyvét is”  
emlékezett. 

Jankovics Marcell elmondása szerint 
amikor Szörényi Levente Koltay Gáborral 
összetűzött a Honfoglalás című film miatt, 
Nemeskürty István véleményét kérte ki. 
„Ő azt mondta Szörényinek, hogy mítoszt 
nem szabad élő színészekkel leforgatni, 
erre sokkal alkalmasabb a rajzfilm. Ekkor 
keresett meg engem Szörényi Levente, és 
ebből született az Ének a csodaszarvasról 
című filmem”  számolt be a rendező. 

Nemeskürty István 1998 és 2001 között 
kormánybiztosként a millenniumi ünnep-
ségek szervezését irányította. Ekkoriban 
nevetve panaszkodott, hogy „vén zászló-
tartót” csináltak belőle, pedig ennél na-
gyobb dolog nincs  idézte fel Jankovics 
Marcell, hozzátéve: „hivatkoztam neki 
a Tábori kis tractára, melyben Zrínyi arról 
ír, hogy a zászlótartónak akár életét is kell 
adnia a zászlóért

2015.10.10 
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Arany betűk kirepülnek
paradicsommadár szárnyon, 
s az égboltra települnek.

Arany betűk vízre szállnak,
s imbolyogva integetnek 
a kipendült szivárványnak.

Arany betűk földre hullnak,
s sziklatömbök, kőkeresztek
réseiben dalra gyúlnak.

Arany betűk tűzbe dűlnek,
s ezeregyszín örmény álom
képek némán kivetülnek.

ÖRMÉNY KÓDEX
Kiss Lehel

„Nagyon örülök, hogy a kortársa lehettem”


