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H I R D E T É S

A HUNGARIKUMMÁ NYILVÁNÍTOTT ANIMÁCIÓS SOROZAT ÚJABB EPIZÓDJAIT KÉSZÍTENÉK EL AZ ALKOTÓK

Folytatnák a világhírű Magyar népmeséket
Tekintettel a nagy magyar-
országi és külföldi sikerre, 
érdemes folytatni a Magyar 
népmesék sorozatot – nyi-
latkozta az animációk öt-
letgazdája, Mikulás Ferenc 
az m5 kulturális csatornán 
annak kapcsán, hogy a 
világszerte népszerű soroza-
tot hungarikummá nyilvání-
tották. Az alkotók sorozatot 
készítenek az Árpád-házi 
szentek életéről is.

 » KISS JUDIT

Ú jabb epizódokat terveznek 
a Magyar népmesék ani-
mációs sorozatba, amelyet 

múlt héten hungarikummá nyil-
vánított a Hungarikum Bizott-
ság. A mintegy s záz epizódot 
magában foglaló rajzfi lmsoro-
zat egyedülálló formában és vi-
zuális elemekkel terjeszti széles 
körben a magyar néphagyomá-
nyokat – mondta Nagy István 
agrárminiszter, a Hungarikum 
Bizottság elnöke a testület la-
kiteleki ülésén. A miniszter fel-
hívta a fi gyelmet arra is, hogy a 
magyar népmesék kiemelkedő 
nemzeti értékek, kultúránk alap-
ját képezik.

Archetípus, ami nem csak 
magyar sajátosság 
A sorozat ötletgazdája, Miku-
lás Ferenc, a magyar animációs 
kultúra egyik legjelentősebb 
alakja, a Kecskemét Film Ma-
gyar Animációs Stúdió ügyve-
zető igazgatója az m5 kulturá-

lis csatorna keddi műsorában 
rámutatott, több mint harminc 
éve ismert nemcsak Magyaror-
szágon, de a nagyvilágban is a 
Magyar népmesék sorozat, ame-
lyet 1977-től kezdtek gyártani, 
majd az 1980-as évektől egészen 
2012-ig futott. „Az életem úgy 
alakult, hogy láttam a parasz-
ti kultúra pusztulását, és úgy 
gondoltam, hogy ha a média 
közelébe kerülök, mindenképp 
fontos ezeket az értékeket kor-
szerű eszközökkel továbbadni” 
– fogalmazott Mikulás Ferenc. 
Kifejtette, az 1970-es években 
az érdeklődés homlokterébe 
került a népművészet, akkor 
kezdődött a táncházmozgalom, 
a néprajzi gyűjtések. Hozzátet-

te, Kecskeméten működött a 
Kodály-intézet, a népi iparmű-
vészeti múzeum, a népi gyer-
mekjátékokat bemutató múze-
um, tehát a környezet is ihlette, 
hogy ilyesmivel foglalkozzon. 
„Akkoriban a Pannónia Film-
stúdióhoz tartoztunk, és ott 
voltak, akik azt mondták, hogy 
a magyar népmeséket nem le-
het majd külföldön eladni. De 
azóta tudjuk, hogy több mint 
170 országban 125 millióan te-
kintették meg a sorozatot, a 
Youtube-videómegosztón pedig 
több mint 150 millióan” – mond-
ta az ötletgazda. Mint kifejtette, 
a magyar népmesék archetípu-
sokat jelenítenek meg, szám-
talan népnek vannak hasonló 

történetei, tehát nem csak egy 
magyar sajátosságról van szó. 
„Amikor egy animációs feszti-
válon népmese-szimpóziumot 
rendeztünk, akkor különböző 
országokból hívtunk meg tele-
víziósokat. A mongol televízió-
tól két olyan mese érkezett, ami 
egy az egyben lehetett volna 
magyar népmese” – fejtette ki 
Mikulás Ferenc.

Az Árpád-házi szentekről is 
készül hasonló sorozat
A népmese-animációk terve-
zője, rendezője Jankovics Mar-
cell, a Nemzet Művésze címmel 
kitüntetett, Kossuth- és Balázs 
Béla-díjas magyar rajzfi lmren-
dező, grafi kus, könyvillusztrá-

tor, kultúrtörténész volt, aki a 
szakmai hátteret is irányította. 
Az 1980-as években egyébként 
virágzott Magyarországon az 
animációgyártás, ezt a korsza-
kot az animáció aranykorának 
is nevezik, Dargay Attila, Nepp 
József, Jankovics neve fémjelez-
te. „Malonyai Dezső a huszadik 
század elején 25 munkatársával 
összegyűjtötte a történelmi Ma-
gyarország díszítőművészetének 
anyagát. Jankovics Marcellnek 
az volt az ötlete, hogy ahol a me-
séket gyűjtötték, ott próbáljuk 
megkeresni a díszítőművészeti 
elemeket, és használjuk föl az 
animációban” – fejtette ki Miku-
lás Ferenc. Arról is beszélt, hogy 
a tervek szerint az Árpád-házi 
szentekről készülhet hasonló 
animációs sorozat, folyatják a 
cigánymese-sorozatot, amelyből 
13 rész már elkészült. „Tekintettel 
a nagy magyarországi és k ülföl-
di sikerre, úgy gondolom, érde-
mes folytatni a magyar népme-
sék sorozatát is. Megkerestem a 
Magyar Tudományos Akadémia 

néprajzi kutatócsoportját, hogy 
keressünk újra eredeti népmes-
egyűjtéseket, és 13 animációt 
próbálunk elkészíteni, ha lesz 
támogatónk” – mondta Mikulás 
Ferenc.

A világ több mint 170 országában népszerűvé váltak a most hungarikummá nyilvánított Magyar népmesék 

 » Nem csak magyar 
sajátosság a sok arche-
típus a népmesékben: 
a mongol televíziótól 
két olyan mese érke-
zett, ami egy az egyben 
lehetett volna magyar 
népmese. 
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