Tisztelt Közönség!
Tisztelt Meghívottak!
Tisztelt Igazgató urak!
Mélyen tisztelt Jankovics Marcell úr!
Polgármesteri tevékenységem során több jeles személyiséggel volt találkozásom, többeket
köszöntöttem is kisvárosunkban, és ilyenkor mindig az a gondolat kerít hatalmába, hogy igazán nagy
ember az, aki le tud hajolni övéihez.
Ez, Önre tisztelt Jankovics Marcell úr, többszörösen igaz.
Hiszen Ön azzal az életművel, amivel beírta nevét a magyar kultúrtörténetbe, a nemzeti kultúrát
szerető emberek szívébe, és ezen is túl, az egyetemes kultúrába, joggal engedhetné meg magának, hogy a
világ legrangosabb szakmai és civil centrumaiban vendégszerepeljen.
Ennek ellenére kisvárosunknak, már többször volt vendége.
Köztudott, hogy rokoni szálak fűzik a gyergyói örménységhez, de látogatásainak legalább annyira
örülnek, munkásságának helyi székely csodálói, mint a szűk számú rokonság.
Egy köszöntő beszéd kereteibe még csak felsorolni sem lehet, mindazt, amit életműve fémjelez. Ezért
kénytelen vagyok azokra szorítkozni, amik bennem a legelevenebben élnek.
Talán, mindenek fölött apaként kell megköszönjem, hogy Jankovics Marcell elhivatottságán, tudásán,
szépérzékén keresztül, fiaim, sok-sok gyermekkel együtt, a magyar jelképtár pompás animációjában
ismerhette meg, a magyar népmesék varázslatos világát. Elértéktelenedett világunk hatalmas kincsei ezek,
a nemzeti nevelés alapkövei. Bár mesék, mégis éltető, megtartó és meghatározó valóságként maradnak meg
a magyar gyermeksereg élmény-tudatában.
Szakemberektől tudom, hogy az Ön könyveit, szakmai bibliaként forgatják. A kívülállók számára
pedig, amit magam is alátámaszthatok, valamennyi élvezetes útikalauz a népi tudás, a mítoszok, a
művészet világában.
Filmjeiből, a művészi esztétikába öntött, emberi értékek, a megmaradásra predesztináltság parancsa
árad, az idő, a tér jankovicsi ritmusában.
Mindaz, amivel mától egy szűk hónapon át a gyergyói közönség ebben a teremben megismerkedhet,
a tragédiában és győzelemben gazdag történelmünk mitikus világába kalauzol, amit minden gyergyói
gyermeknek és ifjúnak látnia kell. Szeretném, ha javaslatom a felhívás erejével hatna.
Köszönet ezért, Tóth Norbertnek, a Forrás Művészeti Intézet igazgatójának, hogy életre hívta ezt a
kiállítást, Csergő Tibor múzeum igazgatónak, hogy vendégül látta a műveket és a szerzőt, Balázs József
festőművésznek, hogy a székely lélek művészi érzékenységével fogja mindezt érthetőbbé tenni számunkra.

Mielőtt az érdeklődő közönségnek kellemes tárlat megtekintést kívánnék, engedjék meg, hogy
illusztris vendégünknek, Jankovics Marcellnek, jó egészséget, hosszú életet, lankadatlanul tevékeny
hétköznapokat és alkalmakként sok olyan szerető és megbecsülő közönséget, mint amilyen szerény
városunkban, Gyergyószentmiklóson mindig várta és várni fogja Önt.

Elhangzott Jankovics Marcell Kossuth-díjas grafikusművész Sebestyén Gyula Gesta Hungarorum
című művéhez készült illusztrációit bemutató kiállítás megnyitó rendezvényén, 2013. október 3-án,
a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban.

