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Szeretném megtudni, miről álmodnak.
Szerintem tücsökzenepárnája van.
Amikor elalszik, a Tücsökzenét hallja, 

amikor felébred, akkor is.

Még sok-sok tücskös ébredést és hézag-
pótlást kívánunk, sokan, Lóri bá’.

(Megjelent: Magyar – Hon – Lap 2016. 
aug.13.)

  

Budapesten, 1941. október 21.-én született.
A kortárs művészeti élet  talán legsokol-

dalúbb alkotója, aki egyaránt maradandót 
nyújtott mint rajzfilmrendező, illusztrá-
tor, művelődéstörténész, a 
néprajz és népművészet jel-
képrendszerének   föltáró-
ja.   Családjának   magyar-
örmény kapcsolata a fölme-
nők harmadik generációjáig 
vezethető vissza; nagyany-
ja Duha Mária az erdélyi 
Mezőbándról származott. 

 Pályafutását 1960-ban a 
Pannónia Rajzfilmstúdió-
ban kezdte, majd öt év után 
önálló filmrendezőként mű-
ködött. 1981-től az Iparmű-
vészeti Egyetemen animá-
ciót tanított. 1994-től a Magyar Művésze-
ti Akadémia tagja lett. 1974-ben Balázs 
Béla-díjjal tüntették ki. 1977-ben Küz-
dők című filmjéért Cannes-ban Arany Pál-
ma díjat kapott. 1978: Kossuth-díj, 1982: 
Ifjúsági díj, 1984: Minden idők legjobb 
rajzfilmje díj Los Angelesben a Fehérlófia 
című filmjéért, 1984: Érdemes művész, 
1988: Életfa díj, 1998: Magyar Köztár-
saság Középkeresztje, 2000: Budapest 
II. kerület díszpolgára, 2002: DUNA TV 
Pátria díja, 2004: Magyar Művészetért 
díj,  2007: Árpád emlékdíj, 2007: Príma 

Hetvenöt éves Jankovics Marcell

primissima díj, a Népművészet és köz-
művelődés kategóriában, 2008: Budapest 
XII. kerület díszpolgára, 2009: WCC Le-
onardo da Vinci Award, 2010: Klingsor - 

életműdíj - Pozsonyi Ani-
mációs Biennále (BAB), 
2012: Árpád Pajzsa-díj.

Megelevenítő, expresz-
szív rajzművészete segí-
tette animációs filmjei-
nek megalkotását. A nép-
művészet iránti érdeklődé-
se a János vitéz című film-
je (1973) elkészülte során 
támadt föl, mely alkotása 
egyébként az első magyar 
egész estés rajzfilm lett. A 
Fehérlófia (1980) már tel-
jes egészében az ősi nép-

mesei elemekből ihletődött. Ugyanez a 
vonzódás és elemző átélés tükröződött a 
Magyar népmesék és Mondák a magyar 
történelemből című művein.

Írásaiban és előadásokon értekezett a 
magyarság jelképeiről és jelképrendsze-
réről. ( Csillagok közt fényes csillag – a 
Szent László legenda,  A fa mitológiája, 
A Nap könyve). Társszerzőként működött 
közre a kézikönyvként általánosan hasz-
nált Jelképtár összeállításában (Budapest, 
1990). Kultúrtörténeti esszékötete Mély a 
múltnak kútja... 1996-ban jelent meg.



Erdélyi Örmény Gyökerek2016. szeptember-október

14

Példátlanul hosszú ideig dolgozott Ma-
dách Az ember tragédiája  animációs 
filmjének megalkotásán, mely életműve 
összegezőjének is fölfogható. Forgató-
könyvét 1983-ban írta, a felvételek 1988-
ban kezdődtek és bemutatására –  az év ki-
emelt kulturális eseményeként – 2011-ben 
került sor, amelyért a Magyar Filmkritiku-
sok Különdíjával jutalmazták 2012-ben.

(Megjelent: Murádin Jenő: Magyarör-
mény paletta (Kiadó: Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület, Budapest, 2012)

További díjai: 
2013-ban A Magyar Érdemrend közép-

keresztje csillaggal és a Magyar Örökség 
Díjat vehette át, 2014-ben pedig A Nem-
zet Művésze lett.

Sok boldogságot,  jó egészséget, sok si-
kert kíván az elkövetkezendő évtizedek-
re az 

Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület

  

A táborba motivációs levéllel le-
hetett jelentkezni. A szervezők 
így választották ki a legjobb öt 
jelentkezőt. 

„...Nagyon szépnek és érde-
kesnek tartom Székelyföldet – 
írta jelentkezésében a 14 éves 
budapesti Csenge –, a székely 
embereket és a csángókat egy-
aránt. Tisztában vagyok azzal, 
hogy egyszer, nem is olyan régen 
a „Nagy Magyar Föld”része volt. 
Tudom, hogy ott még ma is ren-
geteg őszinte magyar ember él, 

Értékes időt töltöttek együtt, 
értékes tartalommal

– Táboroztunk a magyarörmények által épített Szépvízen –

Magyar és magyarörmény értékek mentén valósult meg az a hagyományőrző tábor, 
ahol tizenöt fiatal töltött együtt egy hetet. A Fővárosi Örmény Önkormányzat és a 
Csíkkörzeti Örmény–Magyar Szentháromság Alapítvány testvéri együttműködésé-
ből született meg az újító esemény, amelyen pályázati úton öt csángó, öt, székely és 
öt anyaországi, zömében magyarörmény fiatal vett részt térítésmentesen, a Bethlen 
Gábor Alaptól elnyert támogatásnak köszönhetően.  

Jobbról Zakariás István


