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JANKOVICS MARCELLNEK ÉS ARANY JÁNOSNAK ÁLLÍT EMLÉKET A DUNA TELEVÍZIÓBAN LÁTHATÓ ANIMÁCIÓS SOROZAT

A Toldit népszerűsíti a MÁV mozdonya Erdélyben
Felmatricázott mozdony 
népszerűsíti a magyarlakta 
területeken, köztük Erdély-
ben is a Toldi animációs 
sorozatot, amely szeptember 
19-től látható a Duna Televí-
zióban. A tizenhárom részes, 
egyedi, kézzel rajzolt techni-
kával készült Toldi-adaptáció 
Jankovics Marcell utolsó 
rendezése, az Arany-emlékév 
kapcsán készült a közmédia 
megbízásából. A bemutató 
alkalmából szavalóversenyt 
is szerveznek. 

 » KRÓNIKA

T oldi Miklós legendás tör-
ténetét animációs sorozat 
formájában kelti életre a 

közmédia, ennek apropóján 
felmatricázott MÁV-mozdony 
népszerűsíti a sorozatot Ma-
gyarországon és a határon túli 
magyarlakta területeken, így Er-
délyben is – adta hírül az MTI. 
Az egyedi, kézzel rajzolt tech-
nikával készült Toldi-adaptáció 
Jankovics Marcell utolsó rende-
zése, a nézők szeptember 19-től 
láthatják a Duna Televízióban. 
„Toldi Miklós az erő és a kitar-
tás, a nemzeti büszkeség meg-
testesítője, ezért fontos, hogy a 
MÁV-csoport is megjelenítheti 
az alakját”  – mondta Homolya 
Róbert, a MÁV elnök-vezérigaz-
gatója a felmatricázott mozdony 

sajtóbemutatóján Budapesten. 
Hozzátette, a mozdony havonta 
25 ezer kilométert fog megtenni, 
hozzájárulva a fi lm népszerűsíté-
séhez a magyarlakta területeken, 
emléket állítva Arany Jánosnak 
és az idén elhunyt Jankovics 
Marcellnek.

Arany János is feltűnik Petőfi  
skicce alapján a sorozatban
Papp Dániel, a Médiaszolgálta-
tás-támogató és Vagyonkezelő 
Alap (MTVA) vezérigazgatója 
hangsúlyozta, a magyar közmédia 
történetében mérföldkő a Toldi. 
Hozzátette, a tizenhárom részes 

tévésorozat az Arany János-em-
lékévhez kapcsolódva készült a 
Kecskemétfi lm Kft . műhelyében. 
A sorozat Arany elbeszélő költe-
ménye szerkezetének megfelelő-
en előhangból és tizenkét részből 
áll, az egyes énekek részletgazdag 
képi világgal és aprólékosan kidol-
gozott karakterekkel elevenednek 
meg. A képi megjelenítésben a 
rajzfi lm jelenetei mellett feltűnnek 
Manesse-kódex-stílusú képek is,  
jellegzetességük, hogy a gondo-
latfelhő keretében látottak nem a 
fi lmi valóság, hanem hősök kép-
zelődése. Ezenkívül Petőfi  Sándor 
skicces rajza alapján megformálva 

felbukkan a produkcióban Arany 
János alakja is.

Generációkat 
is összeköt a Toldi
A nagyszabású rajzfi lm közelgő 
bemutatója alkalmából versmon-
dó pályázatot írt ki az MTVA, a 
Mondj verset a nagyival! című 
felhívásra unokák és nagyszülők 
közösen jelentkezhetnek Magyar-
országról és a határon túlról is az 
Arany-költemény egy szabadon 
választott részletének szavalá-
sával. „Az eredeti Toldi-történe-
tet mindenki ismeri, közös kin-
csünk. Jankovics Marcell olyan 

mély művészi alázattal fogta meg 
a költeményt, hogy megmaradt a 
kulturális értéke és a mai gene-
rációk számára is fogyasztható, 
közel hozott feldolgozást látha-
tunk az eredeti Arany-szövegek-
kel. Az animációs sorozat ezáltal 
hidat tud képezni a nemzedékek 
között, megmutatva a legen-
dás Toldi Miklós család-össze-
kovácsoló erejét is” – összegezte 
a Toldi-adaptáció jelentőségét 
Medveczky Balázs, a Duna Televí-

zió csatornaigazgatója. Hozzátet-
te, bízik abban, hogy olyan nívós 
pályaművek érkeznek, amelyek 
„értéket képviselnek, és méltó 
módon őrzik meg a 19. századi 
magyar irodalom egyik legna-
gyobb alakjának emlékét”.

A felhívásra szeptember 19-ig 
lehet jelentkezni, részletek a me-
diaklikk.hu/toldi oldalon olvas-
hatóak. A nagyközönség a soro-
zatot hat vasárnap este nézheti 
majd a Duna Televízióban, első 
alkalommal három, majd öt hé-
ten át két-két rész lesz látható.

Ember a gáton. Toldi hírét viszi a magyarlakta területekre a MÁV mozdonya
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 » A sorozat Arany 
elbeszélő költeménye 
szerkezetének megfelelő-
en előhangból és tizen-
két részből áll, az egyes 
énekek részletgazdag képi 
világgal és aprólékosan 
kidolgozott karakterekkel 
elevenednek meg. Ezenkí-
vül Petőfi  Sándor skicces 
rajza alapján megformálva 
felbukkan a produkcióban 
Arany János alakja is.

 » D. SZ.

Több mint 265 ezren vettek 
részt  az Untold elektronikus 

zenei fesztiválon – tájékoztat-
nak a szervezők. A múlt hét-
végén Kolozsvár belvárosában 
tartott négynapos rendezvény-
re több mint száz országból ér-

keztek a műfaj szerelmesei, a 
legnépszerűbbnek a francia le-
mezlovas David Guetta fellépé-
se bizonyult, a fesztivál szom-
bati napján 75 ezren lépték át 
a díszleteiben a fantasy világát 
idéző Untold kapuját.

A csendőrség a rendezvény 
idején nemcsak a fesztivál te-

rületén, hanem a város zsúfolt 
pontjain is jelen volt, az esemény 
nem okozott fennakadást az au-
tós és gyalogos forgalomban 
– áll a közleményben. A szerve-
zők kitérnek arra is, a csendőrök 
57, a szervezett bűnözés elleni 
ügyosztály 27 drogterjesztéssel 
és -fogyasztással kapcsolatos 

törvényszegést állapított meg. 
A rendőrség 200 bírságot rótt ki 
társadalmi együttélés elleni vét-
ség, közrend- és csendháborítás, 
valamint közlekedési szabály-
szegések miatt. A fesztiválon 
csak oltási igazolással vagy ne-
gatív koronavírusteszttel lehe-
tett részt venni, a rendezvényen 

a beoltottak aránya 75 százalé-
kos volt, háromszorosa az orszá-
gos átlagnak, „így az Untold a 
legbiztonságosabb nyilvános tér 
volt Romániában” – idézi a szer-
vezőket az Agerpres hírügynök-
ség. A fesztivál következő kiadá-
sát 2022-ben tartják – közölték a 
szervezők.

Több mint negyedmillióan buliztak az Untold fesztiválon




