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Elismerést kapott a Székely 
Legendárium Orbán Balázs, 
a „legnagyobb székely” életét 
bemutató rajzfi lmjének ötlete 
a bukaresti Anim’est nemzet-
közi animációsfi lm-fesztivál 
keretében. Fazakas Szabolcs 
ötletgazda lapunknak elmond-
ta, hatalmas megtiszteltetés, 
hogy nemzetközileg értékelték 
munkájukat.

» FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

A bukaresti Anim’est nemzetkö-
zi animációsfi lm-fesztiválon 
díjazták a Székelyföldi Legen-

dárium Orbán Balázsról szóló rajzfi lm-
tervét a hétvégén. A rangos díj lehető-
vé teszi, hogy az alkotást nemzetközi 
fesztiválokon is bemutassák, és a „leg-
nagyobb székely” alakját külföldön is 
megismerjék – mondta el lapunknak 
Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Le-
gendárium ötletgazdája. Hozzátette, 
a Legendárium csapata a közelmúlt-
ban részt vett a bukaresti animáci-
ósfi lm-fesztivál szervezte képzéseken, 
ahol olyan neves szakemberektől 
tanulhattak a rajzfi lmek gyártásáról, 
mint Cristian Pascariu és Dan Pana-
itescu. A műhely végén a nemzetkö-
zi zsűri az ötletterveket is díjazta, az 
Orbán Balázs életét bemutató fi lm 

terve elnyerte a bírálóbizottság elis-
merését. A jutalom része, hogy jövőre 
részt vehetnek a Kelet-közép-európai 
Animációs Fórumon, ahol szakmai 
kapcsolatokat alakíthatnak ki, isme-
reteiket bővíthetik, továbbá lehetősé-
gük lesz a rajzfi lm nemzetközi szintű 
népszerűsítésére is.

Nemzetközileg ismertté tenni 
Orbán Balázs alakját
Fazakas Szabolcs elmondta, hatal-
mas mérföldkő számukra a rangos 
elismerés, hiszen azt jelenti, hogy a 
szakma is felfi gyelt munkájukra. Hoz-
zátette, módosítják a rajzfi lmtervet, 
nem egy produkció készül majd a 19. 

században élt író, politikus, ország-
gyűlési képviselő életéről, hanem öt-
részes, egyenként 14 perces sorozat-
ban gondolkodnak. A rövid epizódok 
önmagukban is megállják majd a 
helyüket, összevonva pedig televízi-
óban is bemutathatják ezeket. Ezen-
kívül átírják a forgatókönyvet úgy, 
hogy a nemzetközi közönség számára 
is fi gyelemfelkeltő legyen – jegyezte 
meg az ötletgazda. „Nekünk, széke-
lyeknek is megvannak a saját India-
na Jones-aink. Meg kell mutatnunk 
másoknak is, hogy a mi történeteink 
is legalább annyira érdekesek, mint 
a jelenleg népszerű sorozatok” – je-
gyezte meg Fazakas Szabolcs.

NEMZETKÖZI ANIMÁCIÓSFILM-SZEMLÉN IS BEMUTATJÁK MAJD A „LEGNAGYOBB SZÉKELYRŐL” SZÓLÓ PRODUKCIÓT 

Rangos díjat kapott az Orbán Balázs-rajzfi lm terve

A 19. században élt „legnagyobb székely” életét mutatja be a Székely Legendárium animációja

A „legnagyobb székely” 
kalandos élete
A tervek szerint a produkció eddig 
nem ismert történeteket jelenít 
meg a „legnagyobb székely” éle-
téből, akinek három, elveszettnek 
hitt jegyzetfüzete titka nyomá-
ba ered. Orbán Balázs a Hargita 
megyei Lengyelfalván született 
1829-ben, és Budapesten hunyt el 
1890-ben, író, néprajzi gyűjtő, fo-
tográfus, országgyűlési képviselő, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja, ugyanakkor rend-
kívül kalandos életű ember volt. 
Emlékiratai szerint félig felvidé-
ki magyar, félig isztambuli olasz 
(vagy görög) családból szárma-
zott, és rengeteget utazott. Kalan-
dos életútjának számos érdekes 
adaléka van: meghiúsít egy Kos-
suth-gyilkosságot, lefülelvén az 
osztrák titkos ügynököket, aztán 
Londonban is él, Jersey szigetén 
jó barátságba kerül Victor Hugó-
val, kutatói munkavégzése közben 
szinte bennreked egy egyiptomi 
piramisban, bejárja Kis-Ázsiát, ta-
nulmányozza az antik görög kul-
túra emlékeit stb. A fi lm elkészí-
tésekor több technikát is ötvöznek 
az alkotók: Orbán Balázs noteszé-
nek grafi kai stílusából indulnak 
ki, ez lesz az animáció alapja: azt 
a képi világot követik az animáció 
alkotói, ahogyan a „legnagyobb 
székely” rajzolt.

» ANTAL ERIKA

A dinoszauruszok korából, azaz a 
késői mezozoikumból szárma-

zó emlőst, a tudomány számára új 
fajt fedezett fel a Hunyad megyei 
Nalácvádban egy román–belga ku-
tatócsoport, amelynek tagjai között 
szerepel Vlad Codrea, a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem tanára, 
valamint Alexandru Solomon, a 
Maros Megyei Múzeum munkatársa 
is. A koponyatöredéket és a hozzá 
tartozó fogakat, valamint az állka-
pocstöredéket mintegy 70 millió 
évesre becsült kőzetekben találták, 
amelyek egy szigetszerű terület, az 
úgynevezett „Hátszeg-sziget” le-
hetséges létezését bizonyítják. 

A sokszőrű emlősfajhoz hason-
lót, illetve más fajokat is leírtak 
már korábban Hátszegről és más 

romániai területekről, például a 
délnyugat-erdélyi medencéből vagy 
a Ruszka-havasból – tájékoztatott a 
Maros megyei múzeum sajtóközle-
ményben, arra is felhíva a fi gyelmet, 
hogy az új felfedezés az ősi hátszegi 
faunák sokféleségét mutatja be, va-
lamint tisztázza a több millió évvel 
ezelőtti emlősök rendszerezését, 
illetve segít megérteni az ősi élő-
helyeket és az azokat benépesítő 
faunákat. 

A felfedezésről a Journal of Mam-
malian Evolution című folyóiratban 
közöltek cikket, amelyben leírják, 
hogy egy alsó premoláris fogakhoz 
kapcsolódó koponyatöredékre, va-
lamint egy másik egyedtől szárma-
zó állkapocstöredékre alapozták a 
feltételezésüket, miszerint egy új, 
eddig ismeretlen fajról van szó. A 
leletet jelenleg a Babeș–Bolyai Tu-

dományegyetemen vizsgálják, a ter-
vek szerint a nagyközönség is lát-
hatja – mondta el lapunknak Ötvös 
Koppány, a Maros Megyei Múzeum 
igazgatója. Hozzátette, a lelet alig 
gyufásdoboznyi méretű, amire nem 
lehet egy teljes kiállítást alapozni, 
de a jövőben szeretnék Vásárhelyen 
is kiállítani. 

A mezozoikumot a köznyelvben 
a dinoszauruszok korának is neve-
zik, mivel ebben a korszakban éltek 
ezek a szárazföldi változatos mére-
tű ősállatok. A korszak körülbelül 
250 millió évvel ezelőtt kezdődött, 
és több szakasza volt, az utolsó 
szakaszát a kréta korszaknak neve-
zik, ami körülbelül 136 millió évvel 
ezelőtt kezdődött, amikor virágzó 
növények nőttek a szárazföldön, 
és az emlősök bőséges táplálékhoz 
jutottak.

Dinoszauruszok kori emlőst azonosítottak Hunyad megyében

» Az új fel-
fedezés az ősi 
hátszegi faunák 
sokféleségét 
mutatja be, vala-
mint tisztázza a 
több millió évvel 
ezelőtti emlősök 
rendszerezését. 

» A produkci-
óban azt a képi 
világot követik 
az animáció 
alkotói, ahogyan 
a „legnagyobb 
székely” rajzolt.

Elmarad a Tóték című 
előadás Szentgyörgyön

Betegség miatt elmarad Örkény 
István Tóték című legújabb 

előadásának mára tervezett bemu-
tatója, és az azt követő október 21-ei, 
csütörtöki előadás is – tájékoztatta 
tegnap szerkesztőségünket a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron Színház 
vezetősége. A személyesen vásárolt 
jegyek október 28-áig visszaváltha-
tóak a központi jegyirodában, az 
online vásárolt jegyek árát pedig 
a Biletmaster.ro jegyértékesítő 
rendszer visszautalja mindenkinek 
a bankszámlájára. Közölték, hogy 
a bemutató új időpontjáról később 
rendelkezik a színház. A teátrum kö-
szöni a nagyérdemű megértését. A 
produkciót Bocsárdi László rendez-
te, a főbb szerepeket Mátray László, 
Kónya Ütő Bence, D. Albu Annamá-
ria, Vass Zsuzsanna, Erdei Gábor és 
Nemes Levente alakítja. (Krónika)




