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Bakos Edit
A szellemi honfoglalás építője
Sára Sándor (1933-2019)

Már hosszú ideje küzdött, gyakran volt kórházban, de a tudat, hogy közöttünk 
van, erőt, biztonságot adott nekünk. Sára Sándor ismert és mára elismert művész, 
a szakmai, művészeti díjak mindegyikét megkapta a Balázs Béla-díjtól egészen 
a 2018-ban átvett Kossuth Nagydíjig. A Nemzet Művésze volt. Minden munkája 
egyben közéleti szerepvállalás is. Ezt igazolták vissza a különböző civil szervezetek 
díjai is. Csak néhány a sok közül: Politikai Elítéltek Közösségéért Érdemkereszt, Tura 
nagyközség díszpolgára, Magyar Örökség Díj, „Hűség a hazához” Érdemkereszt, 
Gulág-emlékérem, Hazám díj, Pest megye díszpolgára, Teleki Pál Érdemérem.

1933-ban született Turán� A településhez, a vidékhez élete végéig hű maradt� 
Budapest, Köveskál és Tura hármas vonzásában élt� Káderlapja miatt – édesapja 
jegyző volt – elsőre nem vették fel a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, de nem 
tétlenkedett: fényképezte a turai lakodalmakat, dokumentálta a falu életét, ünnepeit� 
„Figuránsként” talajtani méréseket végezve bejárta, s közben megismerte az országot, 
a tanyákat, az ott élő embereket, gondjaikat, örömeiket� Fotózott, s a második felvé-
telijére vitt képeiről Illés György, a főiskola operatőr tanszakának vezetője így emléke-
zett: „Feljött vidékről egy fiatalember egy hallatlanul érdekes fotósorozattal� Álomszép 
dolgokat csinált� Úgy hívták: Sára Sándor�”

A fotózást a filmkészítés mellett is folytatta� Gyönyörű állóképei beszédes emberi 
arcokat, házakat, tárgyakat őriznek a háború után rohamtempóban felszámolt vidéki, 
paraszti Magyarországról� Amerre járt, lefényképezte a világháborús emlékműveket, s 
Pro Patria című rövidfilmjében ezeket, s a hazatérő, megnyomorított, sebesült katonák 
képeit szembesíti a korabeli, háborúzásra lelkesítő híradókkal, a háborús propaganda 
hazugságával� 

Képteremtő fantáziájáról, kompozíciós készségéről, az általa fényképezett sok szép film 
tanúskodik� A Gaál Istvánnal készített Pályamunkások című vizsgafilmje, amelyben 
a kép és a zene ritmusának egymásra hatása a kísérlet tárgya, a bécsi világifjúsági 
találkozó nagydíját nyerte el� A korszerű filmnyelv megteremtésének kísérlete, az 
1960-ban forgatott Virágát a napnak című filmköltemény� Folytathatta volna ezt az 
utat, hiszen mestere volt a szakmájának, s olyan –egymástól távol álló rendezők – 
változatos stílusú filmek képi világát teremtette meg operatőrként, mint például a 
Sodrásban, az Orpheus és Euridiké (Gaál István), a Tízezer nap, az Ítélet, a Hószakadás 
(Kósa Ferenc), a Gyermekbetegségek (Kardos Ferenc, Rózsa János), az Ünnepnapok 
(Kados Ferenc), az Apa, a Tűzoltó utca 25. (Szabó István), az Árvácska (Ranódy László), 
a Circus Maximus (Radványi Géza), illetve a Huszárik Zoltánnal közös alkotásuk, a 
felejthetetlen Szindbád�

Neki azonban önálló mondandója volt� Az emberi sorsok, a történelmi fehér foltok, 
a társadalmi igazságtalanságok, anomáliák izgatták� A dokumentumfilm erejében 
bízva forgatta Egyedül c� filmjét a magányról, s a Vízkeresztet, amelyben felejthetetlen 
képsorokkal villantja fel a tanyán élők életét�

Az alkatában meglévő türelmetlen tenni akarás, a szüntelen teremtési, jobbítási és 
kiigazítási törekvés megerősítést kap, amikor a Turán néprajzi filmet forgató Szőts 
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Sára Sándor az Uránia Nemzeti Filmszínházban, 2008 novemberében.

Istvánnal megismerkedik� Mellészegődik, s tanul tőle� Csodálja a rendező tehetségét, 
alaposságát, az alkotás iránti alázatát, emberi, szakmai tisztességét� Később Szőtsnek, 
s Illés Györgynek köszönheti, hogy noha 1956-ban tagja volt a főiskola Forradalmi 
Bizottságának, nem érte komoly retorzió� Mindössze annyi történt, hogy elvégezvén 
a főiskolát büntetésből nem a játékfilm-, hanem a dokumentumfilm-stúdióba került�  

Alapító tagja a Balázs Béla Stúdiónak, a magyar film nagy korszakát megteremtő fiatal 
filmes nemzedék szabad szellemi műhelyének, amely a ’60-as években a demokrácia 
szigete�  Itt született nagy visszhangot kiváltó, ma is érvényes rövidfilmje, a Cigányok, 
egyik első dokumentuma a kiszolgáltatottak iránt érzett szolidaritásának�

1968-ban készített első önéletrajzi ihletésű nagyjátékfilmje, a Feldobott kő, nemze-
dékének új, értékközpontú szemléletével az ötvenes évek drámáit ábrázolja kritikus 
szenvedéllyel� A Holnap lesz fácán (1974) vérbeli szatíra a bürokráciáról� A 80 huszár 
(1978) hiteles krónikák alapján eleveníti meg egy Lengyelországban állomásozó huszá-
rezred eszmélését arra, hogy idegen érdekekért, a hozzájuk hasonlók ellen harcolnak� 
Hazaszökésük, küzdelmes útjuk története a szabadságharc Világosig terjedő története 
is egyben� A Tüske a köröm alatt (1987) a helyi kiskirályok ellen született, majd egyre 
drámaibb történetekben – Könyörtelen idők (1991), a Vigyázók (1993), A vád (1996) – 
jelenítette meg a második világháború borzalmait�   

Hosszú dokumentumfilmjeivel emberek sokaságának adta vissza az önbecsülését, 
emléket állítva azoknak, akiket egy történelmi korszak megbélyegzett� A 25 részes 
Krónika (1982), illetve moziváltozata, a Pergőtűz című filmeposzával a 2� Magyar 
Hadsereg bekerült a nemzet, s valamennyiünk emlékezetébe� A doni katasztrófát 
feldolgozó filmfolyam a szemtanúk és a túlélők beszámolói, valamint korabeli híradók 
alapján olyan eseményekkel ismertette meg a közönségét, amelyeket egyéni sorsokon 
keresztül egy ország megszenvedett, de amelyek feldolgozásához a történészek csak 
később kezdtek vagy kezdhettek hozzá�

Néptanítók c� filmje főhajtás, tiszteletadás azoknak a tanítóknak, akiket szinte kivétel 
nélkül kivittek a frontra, s akik alhadnagyokként, zászlósokként védték a rájuk bízott 
bakákat, s amennyit csak tudtak, hazahoztak� De ugyanígy védték ’56-ban a falu 
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népét, rendjét, miközben irányították a szabadságmozgalmat, amiért természetesen 
megkapták kegyetlen büntetésüket� 

A 14 részből álló Nehézsorsúak hősei a szovjet lágerekbe elhurcolt, s onnan vissza-
tért túlélők� Ehhez a vonulathoz tartozik a Csonka Bereg, a Magyar nők a Gulágon, a 
Memento� A Gulag filmjeinek torokszorító vallomásai mellett elkészítette A lefegyver-
zett ellenséges erők c� filmjét is a nyugati hadifogságba esettek kicsit sem könnyebb 
életéről�

A bukovinai székelyek sorsát bemutató Sír az út előttem című filmeposzhoz személyes 
emlékem is fűződik� Elkészültekor bekerült a filmszemle versenyprogramjába� A 
zsűri hosszan tanakodott, mert soha a szemlék történetében előtte még nem díjaztak 
dokumentumfilmet� A filmnek azonban olyan erős katartikus hatása volt, hogy – 
noha a zsűri különböző ízlésű, értékrendű tagokból állt – végül egyhangú döntéssel, 
megelőzve a versenyben lévő összes játékfilmet, megkapta a szemle fődíját� 

Az alkotás mellett figyelemmel kísérte a megszületett művek további sorsát, kívá-
natosnak tartotta a filmszerető és filmértő közönség/közösség megteremtését is� A 
Magyar Filmklubok Szövetsége létrehozásának egyik kezdeményezője, s 1986-tól 
hosszú évtizedekig elnöke, később tiszteletbeli elnöke volt�

S végül emlékezzünk Sára Sándor életművének legnagyobb hatású darabjára, a Duna 
Televízióra… 1993 nyarán kérték fel a Duna TV élére, amelynek akkor a politikai 
szándékon és az indulásra biztosított mindösszesen 300 millió forinton kívül semmije 
sem volt� Nem volt gyártó bázisa, műsortartaléka, stúdiója, technikája, irodái, saját 
pénzügyi, számviteli részlege� 

Lett viszont elszánt elnöke, aki elhatározta, hogy az összmagyarságnak szóló televí-
ziót teremt maga válogatta csapatával� Következetesen érvényesítette és érvényesít-
tette, hogy a televízió tartalmában, arculatában, szervezetében egyaránt meghatározó 
legyen a „határon túliság”� A határon túli területekről választották a bemondókat, a 
tudósítói hálózatot, s a tartalmi kérdéseken túl a televízió formai jegyei is az egységes 
magyar kultúrát hirdették� A deklarált szellemi honfoglalás részeként került képer-
nyőre a déli harangszó, mindig más magyarországi vagy határon túli templom képével 
és haranghangjával, s a határjelölés nélküli Kárpát-medence domborzati térképén 
megjelenő időjárás-jelentés�

Gondoskodott arról, hogy a műsor vételi lehetőségének elősegítésére televíziók, 
műholdvevők jussanak el a magyarság közintézményeihez, iskolákhoz, egyházakhoz�

Az elkötelezett, felelősen gondolkodó, de televíziós ismeretekkel nem rendelkező 
határon túli munkatársaknak létrehozott Dunaversitás Sára Sándor vezetésével kidol-
gozott tanterv alapján biztosított magas szintű elméleti és gyakorlati szakmai képzést� 

A médiaháború idején, a politikai közéletben és a sajtóban megnyilvánuló Duna-ellenes 
indulatok természetesen eljutottak a televízió falain belülre is� Sára Sándor azonban 
megalapozott, kimagasló szakmai tekintélyének köszönhetően nyugalmat és magabiztos-
ságot sugárzott a külvilág felé csakúgy, mint közvetlen munkatársi környezetére és a Duna 
Televízió egészére� A tervszerű építkezés nyugalmát és lendületét sugallta� Kiváló vezetői 
képességű, hittel, hitelesen dolgozó, a Duna Televízió arculatát meghatározó elnök volt� 

Elszánt építő, aki 2000-re fáradhatatlan munkával kiépített egy televíziós szervezetet, 
s létrehozott egy csapatot� Kényszerű leköszönésekor olyan televíziót adott át, amely 
megkapta az UNESCO legjobb kulturális televíziónak járó kitüntető címét, de ami 
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ettől is több, kivívta az ország határain túl élő magyar nézői számára legfontosabb 
kultúraközvetítő, hírközlő, oktató, közösségteremtő televízió rangját�

Életem nagy ajándékának tekintem, hogy a csapatának  tagja lehettem�

Benkő Samu akadémikus, kurátor így búcsúzott a Duna Televízió elnökétől: „Rendkívüli 
módon tisztelem Sára Sándorban azt, hogy ha a meggyőződése azt diktálta, adott 
pillanatban tudott nemet mondani� Olyan időkben, amikor a közszolgálatra vállalko-
zott emberek hozzászoktak ahhoz, hogy többnyire igent mondjanak azoknak, akiknek 
– úgy érzik – a megbízásából dolgoznak, ez rendkívül fontos tulajdonság�”

De mint élete során sosem tette, Sára Sándor a Duna Televízióból távozva sem tétlen-
kedett� Elnöke volt az évente megrendezett Lakiteleki Filmszemlének� 1992-től tagja a 
Magyar Művészeti Akadémiának, hosszú évekig elnökségi tagja, s ahogy az Akadémia 
köztestület lett, s anyagi lehetőségek is adódtak, legendás munkabírása új felada-
tokat talált� Megismertetni a fiatal generációkkal a magyar filmművészet megszüle-
tett, igazi értékeit, őrizni, dokumentálni a hajdanvolt Duna Televízió értékeit, hallatni 
a szakma hangját a filmgyártással, terjesztéssel kapcsolatos ügyekben, ápolni az 
emlékét szeretve tisztelt mesterének, Szőts Istvánnak, közeli pályatársainak, baráta-
inak, Huszárik Zoltánnak, Gaál Istvánnak� 

85� születésnapján, Turán, szülőházában, amelyet alkotóháznak ajánlott fel, létre-
hozta a Feldobott Kő Alapítványt a Galga mentén élő vagy onnan származó fiatalok 
alkotói és kutatói tevékenységének segítésére�  

Élete, életműve legyen nemzedékek számára lelkesítő példa!

Drága Elnök Úr! Nyugodjon békében!

Csoóri Sándor, Kósa Ferenc, Sára Sándor és Novák Ferenc az Uránia Nemzeti Filmszínházban, 2008 novemberében.


